
 

تكنولوجيا المعلومات
واالّتصاالت

الصّف الرابع االبتدائي
الفصل الدراسي ا�ول

دليل المعّلم٢٠٢١ - ٢٠٢٢م



كلمة السيد وزير الرتبية والتعليم

والتعليم الفني

يسعدني أن أشارككم هذه اللحظة التاريخية يف عمر مرصنا الحبيبة والتي تمثل استمراًرا النطالقة 
نظام التعليم املرصي الجديد، والذي تم تصميمه لبناء إنسان مرصي منتٍم إىل وطنه وإىل أمته العربية 

وقارته اإلفريقية، مبتكر، ومبدع، يفهم ويتقبل االختالف، ومتمكن من املعرفة واملهارات الحياتية، وقادر 
عىل التعلم مدى الحياة وقادر عىل املنافسة العاملية.

لقد آثرت الدولة املرصية أن تستثمر يف أبنائها عن طريق بناء نظام تعليم عرصي بمقاييس جودة 
عاملية، من أجل أن ينعم أبناؤنا وأحفادنا بمستقبل أفضل، وكي ينقلوا وطنهم "مرص" إىل مصاف الدول 

الكربى يف املستقبل القريب.

إن تحقيق الحلم املرصي يف التغيري مسئولية مشرتكة بني مؤسسات الدولة أجمعها، وأولياء األمور 
واملجتمع املدني والتعليم الخاص ووسائل اإلعالم يف مرص. وهنا أود أن أخص بالذكر

 السادة املعلمني األجالء الذين يمثلون القدوة واملثل العليا ألبنائنا، ويقومون بالعمل الدؤوب إلنجاح هذا 
املرشوع القومي.

إنني أناشدكم جميًعا أن يعمل كل منا عىل أن يكون قدوة صالحة ألبنائنا، وأن نتعاون جميًعا لبناء 
إنسان مرصي قادر عىل استعادة األمجاد املرصية وبناء الحضارة املرصية الجديدة.

خالص تمنياتي القلبية ألبنائنا بالتوفيق، واحرتامي وتقديري ملعلمي مرص األجالء.

الدكتور طارق جالل شوقي 

وزير الرتبية والتعليم والتعليم الفني

تشهد وزارة الرتبية والتعليم والتعليم الفني مرحلة فارقة من تاريخ التعليم يف مرص، فقد انطلقت إشارة 

البدء يف التغيري الجذري لنظامنا التعليمي بدًءا من مرحلة رياض األطفال حتى نهاية املرحلة الثانوية 

(التعليم 2.0 ). لتبدأ أول مالمح هذا التغيري من سبتمرب 2018 عرب تغيري مناهج مرحلة رياض األطفال 

والصف األّول تالها الصفني الثاني والثالث االبتدائي. ويف 2021 بدأنا يف تغيري منهج الصف الرابع 

االبتدائي وسنستمر يف التغيري تباًعا للصفوف الدراسية التالية حتى عام 2030، إذ نعمل عىل إحداث 

نقلة نوعية يف طريقة إعداد طالب مرص ليكونوا شبابًا ناجحني يف مستقبل ال يمكننا التنبؤ بتفاصيله.

وتفخر وزارة الرتبية والتعليم والتعليم الفني بأن تقدم هذه السلسلة التعليمية الجديدة، فضًال عن املواد 

التعليمية الرقمية التي تعكس رؤيتها عن رحلة التطوير. ولقد كان هذا العمل نتاًجا لكثري من الدراسات 

واملقارنات والتفكري العميق والتعاون مع الكثري من علماء الرتبية يف كل من املؤسسات الوطنية والعاملية 

لكي نصوغ رؤيتنا يف إطار قومي إبداعي ومواد تعليمية ورقية ورقمية فعالة.

وتتقدم وزارة الرتبية والتعليم والتعليم الفني بكل الشكر والتقدير ملركز تطوير املناهج واملواد التعليمية 

ومديرته وفريقها الرائع عىل وجه التحديد، كما تتقدم بالشكر ملستشاري الوزير وكذلك مديري عموم 

املواد الدراسية، وكذلك تخص بالشكر والعرفان مؤسسة ديسكفري التعليمية، ومؤسسة ناشيونال 

جيوجرافيك للتعليم، ومؤسسة نهضة مرص، ومؤسسة لونجمان مرص، ومنظمة اليونيسف، ومنظمة 

اليونسكو، والبنك الدويل ملساهمتهم يف تطوير إطار املناهج الوطنية بمرص، وكذلك أساتذة كليات الرتبية 

املرصية ملشاركتهم الفاعلة يف إعداد إطار املناهج الوطنية يف مرص. وأخريًا تتقدم الوزارة بالشكر لكل 

فرد يف قطاعات وزارة الرتبية والتعليم الذين ساهموا يف إثراء هذا العمل.

إن تغيري نظامنا التعليمي لم يكن ممكنًا دون اإليمان العميق لدى القيادة السياسية املرصية برضورة 

التغيري، فاإلصالح الشامل للتعليم يف مرص هو جزء أصيل من رؤية السيد الرئيس عبد الفتاح السييس 

إلعادة بناء املواطن املرصي. ولقد تم تفعيل تلك الرؤية بالتنسيق الكامل مع السادة وزراء التعليم العايل 

والبحث العلمي، والثقافة، والشباب والرياضة. إن نظام التعليم ( 2.0 ) هو جزء من مجهود وطني كبري 

ومتواصل لالرتقاء بمرص إىل مصاف الدول املتقدمة لضمان مستقبل عظيم لجميع مواطنيها.

مقدمة الكتاب المدرسي
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٤٤ التكنولوجيا وتطّورها التاريخي الدرس ٢
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٥٦ البرمجيات وأنظمة التشغيل الدرس ٤
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٦٧

مصفوفة المدى والتتابع

المحور ا�ّول  دور تكنولوجيا المعلومات واالّتصاالت في حياتنا
السؤال الرئييس: كيف يمكننا استخدام التكنولوجيا بفّعالية؟

تكامل المهارات الموضوعات الدرس
القضايا 

والتحّديات الِقيَم  المهارات 
الحياتية

قضايا العوملة: الوعي 
التكنولوجي

الِقيَم العلمية: 
تقدير العلم 

والعلماء

تعّلم لتعرف: التفكري 
الناقد؛ حّل املشكالت

•  كيف يستخدم علماء اآلثار 
تكنولوجيا املعلومات واالتّصاالت يف 

عملهم وحياتهم

•  التكنولوجيا املستخَدمة يف 
استكشاف األرض

الدرس ١

املستكشف النشط

قضايا العوملة: الوعي 
التكنولوجي

الِقيَم العلمية: 
تقدير العلم 

والعلماء؛ حّب 
االستطالع

تعّلم لتعرف: التفكري 
الناقد؛ حّل املشكالت

تعّلم لتكون: التواصل؛ 
ضبط النفس

•  تاريخ تكنولوجيا املعلومات 
واالتّصاالت

•  كيفية استخدام التكنولوجيا يف 
حياتنا اليومية

•  مهارات الكتابة عىل الكمبيوتر

الدرس ٢

التكنولوجيا وتطّورها 
التاريخي

قضايا العوملة: 
املواطنة الرقمية

الِقيَم العلمية: 
املثابرة

تعّلم لتعمل: التعاون

تعّلم لتعرف: اإلبداع؛ حّل 
املشكالت

•  املكّونات األساسية التي يتكّون منها 
جهاز الكمبيوتر

•  مفهوم امُلدَخالت، وامُلخَرجات، 
والبيانات

•  أنواع أجهزة الكمبيوتر املختلفة

الدرس ٣

مكّونات جهاز 
الكمبيوتر

قضايا العوملة: الوعي 
التكنولوجي

ِقيَم العمل: 
التعاون 

تعّلم لتكون: التواصل

تعّلم لتعرف: اإلبداع

• أنظمة التشغيل والربمجيات

•  كيف يعمل جهاز الكمبيوتر

الدرس ٤

الربمجيات وأنظمة 
التشغيل

قضايا التمييز: 
التمييز ضّد ذوي 

الهمم

ِقيَم التعايش: 
االحرتام؛ التسامح 

وقبول اآلخر

تعّلم لتعرف: اإلبداع

تعّلم لتتعايش مع 
اآلخرين: التعاطف؛ 

احرتام اآلخر

•  التكنولوجيا املساِعدة

•  كيف تحّسن التكنولوجيا حياة 
األشخاص ذوي الهمم

الدرس ٥

دعم األشخاص ذوي 
الهمم

قضايا العوملة: الوعي 
التكنولوجي

تعّلم لتعرف: اإلبداع؛ حّل 
املشكالت

•  املشكالت الشائعة الخاّصة 
بتكنولوجيا املعلومات واالتّصاالت

•  حلول ملعالجة املشكالت الشائعة 
الخاّصة بتكنولوجيا املعلومات 

واالتّصاالت

الدرس ٦

تكنولوجيا املعلومات 
واالتّصاالت: املشكالت 

الشائعة والحلول

الِقيَم العلمية: 
املوضوعية

تعّلم لتكون: التواصل

تعّلم لتتعايش مع 
اآلخرين: املشاركة

•  الوسائل الرقمية التي يمكن 
استخدامها لتنظيم البيانات

•  جمع البيانات، وتحليلها، والتعبري 
عنها يف رسوم بيانية

الدرس ٧

جمع البيانات، 
وتحليلها، والتعبري 
عنها يف رسوم بيانية

قضايا العوملة: ريادة 
األعمال

ِقيَم التعايش: 
املشاركة

تعّلم لتكون: التواصل

تعّلم لتعرف: اإلبداع؛ 
التفكري الناقد

•  طرق مختلفة للتواصل عرب الوسائل 
اإللكرتونية

الدرس ٨

إعداد التقارير لنتائج 
األبحاث

المحور الثاني احتياطات السالمة الرقمية
السؤال الرئييس:  كيف يمكنك الحفاظ عىل سالمتك واستخدام مصادر موثوقة وآمنة أثناء بحثك عىل 

شبكة اإلنرتنت؟

تكامل المهارات الموضوعات الدرس
القضايا 

والتحّديات الِقيَم  المهارات 
الحياتية

قضايا الصّحة 
والسّكان: 

الصّحة العالجية

الِقيَم العلمية: تقدير 
العلم والعلماء

تعّلم لتعرف: التفكري 
الناقد؛ حّل املشكالت

•  كيف يستخدم الخرباء (العلماء) 
تكنولوجيا املعلومات واالتّصاالت يف عملهم 

وحياتهم اليومية

•  كيف تساعد تكنولوجيا املعلومات 
واالتّصاالت عىل إيصال املعلومات

الدرس ١

املستكشف النشط

قضايا املواطنة: 
الوعي بالحقوق 

والواجبات

ِقيَم الذات: 
االستقاللية

تعّلم لتكون: التواصل

تعّلم لتعرف: التفكري 
الناقد

•  املخاطر واألرضار املرتبطة بشبكة اإلنرتنت

•  أهّمية االحتفاظ بخصوصية املعلومات 
الشخصية وعدم إفشائها

•  طرق املحافظة عىل إجراءات األمان أثناء 
استخدام شبكة اإلنرتنت

الدرس ٢

املخاطر املرتبطة 
بشبكة اإلنرتنت 

ووسائل الحماية منها

قضايا املواطنة: 
الوعي القانوني

قضايا التمييز: 
التمييز ضّد ذوي 

الهمم

ِقيَم التعايش: 
االحرتام؛ التسامح 

وقبول اآلخر

تعّلم لتتعايش مع 
اآلخرين: احرتام اآلخر

تعّلم لتكون: املحاسبية

•  نرش املعلومات عىل شبكة اإلنرتنت

•  ذكر مصادر املعلومات وأصحابها

•  احرتام القانون

•  اآلثار اإليجابية ألدوات تكنولوجيا 
املعلومات واالتّصاالت

الدرس ٣

استخدام أدوات 
تكنولوجيا املعلومات 
واالتّصاالت بطريقة 
صحيحة وأخالقية

قضايا العوملة: 
الوعي التكنولوجي

ِقيَم الذات: 
االستقاللية

تعّلم لتكون: التواصل؛ 
ضبط النفس

تعّلم لتعرف: التفكري 
الناقد

•  كيفية البحث عىل شبكة اإلنرتنت بطريقة 
آمنة وصحيحة

•  طريقة اختيار الكلمات املفتاحية 
الستخدامها يف البحث عىل شبكة اإلنرتنت

الدرس ٤

كيفية البحث عىل 
شبكة اإلنرتنت

قضايا العوملة: 
املواطنة الرقمية

الِقيَم العلمية: حّب 
االستطالع؛ املوضوعية

تعّلم لتعرف: التفكري 
الناقد

•  مصادر اإلنرتنت املوثوقة وغري املوثوقة

• بنك املعرفة املرصي

الدرس ٥

كيفية التأكُّد من 
صدق املعلومات عىل 

شبكة اإلنرتنت

قضايا املواطنة: 
الوعي القانوني

قضايا العوملة: 
املواطنة الرقمية

تعّلم لتعمل: صنع القرار

تعّلم لتتعايش مع 
اآلخرين: التعاطف

•  التنّمر عرب شبكة اإلنرتنت واملحتوى غري 
الالئق

•  ما الذي يمكن فعله ملواجهة املشكالت أثناء 
استخدام شبكة اإلنرتنت

الدرس ٦

من بإمكانه مساعدتك 
يف حّل مشكالتك 

أثناء استخدام شبكة 
اإلنرتنت؟

قضايا العوملة: 
الوعي التكنولوجي

الِقيَم العلمية: 
املوضوعية

تعّلم لتعرف: اإلبداع؛ 
التفكري الناقد

• أهّمية إنشاء كلمات مرور قوية

• أهّمية برامج مكافحة الفريوسات الجيّدة

•  حماية األجهزة من مخاطر ُمحتَملة لشبكة 
اإلنرتنت

الدرس ٧

خّطة شخصية لألمان 
الرقمي

قضايا العوملة: 
الوعي التكنولوجي

ِقيَم التعايش: املشاركة

ِقيَم الذات: االستقاللية

تعّلم لتعمل: التعاون •  إجراء بحث حول موضوع وتقديمه 
بطريقة آمنة وفّعالة

الدرس ٨

تطبيق ما تعّلمته



٨٩

الصّف الرابع، الفصل الدراسي األوّلعن كتاب تكنولوجيا المعلومات واالتّصاالت

ميزات املاّدة

* يوّفر كّل محور امليزات التالية:

افتتاحية املحور: يتّم افتتاح كّل محور بصورة جّذابة لتقديم املحور للتالميذ وجذب اهتمامهم. وتتضّمن االفتتاحية "السؤال 
الرئييس".

السؤال الرئييس: يمثّل تساؤًال واسع النطاق حول املحور بهدف زيادة اهتمام التالميذ فيه. وسيوّفر كّل درس مزيًدا من 
املعلومات حول هذا السؤال. كما سيعود التالميذ إىل "السؤال الرئييس" يف فقرة "مراجعة املحور".

مراجعة املحور: يُختتم كّل محور بمراجعة من صفحتني ملساعدة التالميذ عىل تلخيص أهّم املعلومات واملهارات الواردة يف املحور 
وتطبيقها. كما تتيح املراجعة يف نهاية املحور للتالميذ اإلجابة عن "السؤال الرئييس" الذي ُطِرح للمّرة األوىل يف صفحة "افتتاحية 

املحور".

املشاريع: يف نهاية كّل فصل، يتعاون التالميذ عىل تحضري مرشوع متعّلق باملحور، يمكنهم من خالله تطبيق املهارات الشخصية 
التي اكتسبوها عىل املحتوى األكاديمي. وتسمح املشاريع للتالميذ بإبراز إبداعهم وتطبيق املواّد التعليمية بطريقة مناسبة 

وشخصية.

املستكشف النشط: يف بداية كّل محور، يتعّرف التالميذ عىل محرتف شهري حتّى يتمّكنوا من دراسة مثال ملموس لشخصية 
مؤثّرة يُحتذى بها. وتتضّمن هذه الدروس مقطع فيديو يظهر املستكشف وهو يصف عمله بنفسه.

مقاطع فيديو: تتميّز دروس "املستكشف النشط" بمقاطع فيديو تفاعلية.

* يوّفر كّل درس امليزات التالية:

األهداف: يف بداية كّل درس، يرى التالميذ املوضوعات التي سيتعّلمونها.

لنتفاَعْل مًعا: يُطرح سؤال واسع النطاق لتعريف التالميذ بموضوع الدرس.

لنتعلَّْم: تُقدَّم املعلومات من خالل نصوص.

لنستكِشْف: يتيح للتالميذ مواصلة مناقشة موضوع الدرس أو القيام بمهّمة قصرية متعّلقة باملحتوى.

لنراِجْع (للجزء األّول من الدرس): تتضّمن هذه الفقرة ثالثة أسئلة متعّلقة بأهداف الدرس، أو املهارات الحياتية والقيم 
والقضايا والتحّديات املطروحة يف الدرس (انظر أدناه)، أو سؤاًال مخّصًصا، ما يتيح للتالميذ ربط محتويات الدرس بحياتهم 

الخاّصة.

لنتعلَّْم من خالل التطبيق: يطبّق التالميذ املعلومات التي تعّلموها للتّو بطريقة عملية، مثل تنفيذ مهّمة أو إكمال مخطَّط املعرفة.

لنراِجْع (للجزء الثاني من الدرس): يلّخص التالميذ معلومات الدرس والربط بينها. وتتضّمن هذه الفقرة سؤالني.

تقييم ذاتي: يف نهاية الدرس، يتحّقق التالميذ من التقّدم الذي أحرزوه نحو تحقيق أهداف الدرس.

املهارات الحياتية والِقيَم والقضايا والتحّديات: يتّم دمج املهارات املتعّلقة بهذه املجاالت يف كّل درس، ويتّم تمييزها بوضوح يف 
املحتويات ويف دليل املعّلم.

يدّرس كتاب تكنولوجيا املعلومات واالتّصاالت (ICT) منهج وزارة الرتبية والتعليم املرصية لتالميذ الفصل الرابع االبتدائي. 
ويقّدم الكتاب نماذج عن بعض الخرباء يف مجال التكنولوجيا ليحتذي بهم التالميذ وذلك من خالل القصص والصور ومقاطع 

الفيديو املحّفزة للتفكري. وتساعد الدروس واملفاهيم الواردة يف كتاب تكنولوجيا املعلومات واالتّصاالت التالميذ عىل تعّلم استخدام 
التكنولوجيا لتحقيق النجاح يف الحياة.

املكّونات

تتضّمن املاّدة املكّونات التالية:

كتاب التلميذ ودفرت األنشطة املدمجان• 

مواّد تعليمية رقمية• 

دليل املعّلم مع املهاّم واألنشطة التعليمية، وإجراءات التدريس• 

أوراق أنشطة قابلة للتحميل• 

مقاطع فيديو• 

أهداف املاّدة

تزّود هذه املاّدة تالميذ الفصل الرابع باملهارات الالزمة الستخدام التكنولوجيا الرقمية بأمان وفّعالية. تساعد هذه املاّدة ذات 
املحتوى العميل واملالئم التالميذ عىل تعّلم مهارات التفكري العليا وتطبيقها، بما يف ذلك التفكري الناقد والتواصل واإلبداع والعمل 

الجماعي والقيادة والوعي الذاتي. ومن خالل تطوير مهارات التفكري العليا ومعرفة أهّمية التعّلم مدى الحياة، سيكون التالميذ عىل 
أتّم االستعداد لبناء مستقبلهم وليصبحوا أعضاء منتجني يف املجتمع.

بنية املاّدة

تنقسم املاّدة إىل أربعة محاور عىل مدار العام الدرايس، حيث يغّطي كّل فصل محورين. ويتناول كّل محور مفهوًما واسًعا ضمن 
منهج وزارة الرتبية والتعليم.

وينقسم كّل محور إىل دروس.

يتكّون كّل درس من صفحتني تغّطيان ٤٥ دقيقة من وقت الفصل وتتضّمنان اإلرشادات واألنشطة، ويُختتم بمراجعة وتقييم 
ذاتي.

الفصل األّول

املحور األّول: دور تكنولوجيا املعلومات واالتّصاالت يف حياتنا (٨ دروس)
يتعّرف التالميذ عىل تطّور التكنولوجيا واملكّونات األساسية ألنظمة الكمبيوتر وكيفية إسهام التكنولوجيا يف مساعدة األشخاص 

ذوي الهمم. ويناقشون كيف يستخدم املستكشفون وعلماء اآلثار التكنولوجيا لجمع املعلومات وتحليلها وعرض النتائج التي 
توّصلوا إليها. كما تتسنّى لهم الفرصة لتطوير مهارات الطباعة األساسية. وتشمل املهارات األساسية األخرى احرتام التنّوع 

والتعاطف وحّل املشكالت.

املحور الثاني: احتياطات السالمة الرقمية (٨ دروس)
أصبح اإلنرتنت جزًءا ال يتجّزأ من حياتنا اليومية، فمن املهّم أن يتعّلم التالميذ كيفية استخدامه بفّعالية. يف هذا املحور، يتعّلم 

التالميذ كيفية استخدام اإلنرتنت بأمان ومسئولية وكيفية العثور عىل مصادر موثوقة عرب اإلنرتنت والتحّقق منها، كما يطّورون 
خّطة شخصية لألمان الرقمي.



١٠١١

خلق فرص دمج في الفصل

- تكرار كيفية استخدام قوائم وأدوات الربامج أكثر من مّرة 
وعدم االنتقال إىل الخطوة التالية إّال بعد التأكُّد من إتقانهم 

الخطوات السابقة.

- استخدام اسرتاتيجية البيان العميل لرشح التطبيقات  
وتقديمها عمليٍّا أمامهم. 

- الرتكيز عىل املصطلحات اإلنجليزية واملقابلة لها باللغة العربية 
والتأكيد عليها إّما عىل السبّورة أو داخل كتاب التلميذ. 

- إعداد عروض مرئية كالخرائط الذهنية عند تقديم بعض 
املوضوعات التي تتطّلب ذلك حتى يسهل فهمها. يمكن لذلك أن 

يتضّمن إضافة روابط ملواقع إلكرتونية.

- صعوبة يف عملية نقل الخربة أو نقل آثار التعّلم 
من موقف إىل آخر.

- قصور واضح يف استخدام اللغة والكالم ونُطق

الحروف والكلمات، مع استخدام كلمات وُجمل 
بسيطة، ومحدودية املفردات.

- إدماجهم يف مجموعات عمل وأداء املهاّم بحسب إعاقتهم.

- تقليل الواجبات املنزلية والصّفية، وإعطاؤهم ما يكفيهم من 
وقت ألداء مهاّمهم.

- تبسيط االستجابات، قد تكون شفهية أو إيماءات أو حركة 
اليد أو التوصيل أو اإلجابة باستخدام الكمبيوتر إن أمكن.

- العجز عن إتمام املهّمة املراد القيام بها دفعة 
واحدة.

- صعوبات يف مجال اللغة، عدم وضوح الكالم 
أحيانًا بدرجة يتعّذر عىل اآلخرين فهمه. وسبب ذلك 

ضعف التحّكم يف عضالت اللسان والشفاه والَحْلق 
وتعبريات الوجه. 

- القلق والخجل والعزلة وعدم الثقة بالنفس وعدم 
التفاعل االجتماعي.

اإلعاقة 
الحركية

والشلل 
الدماغي

- رشح النشاط قبل البَدء فيه.

- تفادي الطلب منهم أن ينظروا وينصتوا يف الوقت نفسه، 
لعدم قدرتهم عىل معالجة املعلومات الداخلة عن طريق الرؤية 

والسمع يف الوقت نفسه، والتأكُّد من انتباههم. 

- الرتكيز عىل األنشطة الحّسية واستخدام الصور يف التدريس، 
وجداول األنشطة املصّورة لألنشطة اليومية، بدًال من اللغة أو 

الكلمات، تحدُّث املعّلم معهم بجمل قصرية مرّكًزا عىل الكلمات 
املفتاحية، ينطقها بنغمة مرتفعة ويجعلها يف نهاية الجملة.

- نقص االنتباه والتذكُّر والدافعية. 

- صعوبة االنتقال من موضوع إىل آخر مع االنتقائية 
نات)  البالغة. وتدعو الحاجة إىل تلميحات (ملقِّ

ملساعدتهم يف عملية التذكُّر واالستدعاء.
- قدرتهم عىل تذكُّر املعلومات البرصية أفضل من 

تذكُّر املعلومات السمعية. 

- ضعف يف مهارات االستماع والتحّدث.

- امُلبالغة يف رّدة الفعل تجاه الضوضاء، االنزعاج 
من األضواء الساطعة، صعوبة تمييز الَعالقة بني 

الشكل واألرضية أو الخلفية يف الصور، النفور من 
ملس اآلخرين.

اضطراب 
طيف 
التوّحد

- التأكُّد من وصول التعليمات والتوجيهات لهم بشكل صحيح. 
- مع األنشطة والوسائل التعليمية الجاذبة لالنتباه.

- االعتماد عىل األلعاب اللتعليمية، وتجزئة املهاّم والواجبات إىل 
وحدات أقّل تعقيًدا. 

- مكافأة املتعّلم عىل كّل خطوة يتّمها عىل الوجه السليم.

- إجالسهم يف أماكن محّددة، مع استخدام امُلعّززات املناِسبة 
لتحديد حركتهم داخل الفصل. 

- مع ُخّطة لألنشطة اليومية والفاعليات التي يقوم بها املعّلم 
وتَكرارها للتالميذ.

- نقص االنتباه والرتكيز والتذكُّر. 

- صعوبة التنظيم وإنهاء املهاّم املكّلفني بها. 

- الحركة املستمّرة والدائمة وامليل إىل التسّلق 
والتأرجح والتنّقل الدائم.

- قد يجد بعضهم صعوبة يف تكوين صداقات مع 
األقران، وكذلك صعوبة يف اللعب أو مشاركة اآلخرين 

يف األنشطة التي يقومون بها بهدوء. 

- صعوبة أيًضا يف السلوك التكيّفّي واملهارات 
الحياتية.

تشتّت 
االنتباه

وفرط 
الحركة

- تقصري طول الجملة واستخدام الكلمات األكثر شيوًعا، 
وتغيري النربة وتهيئة التالميذ قبل قراءة النص وبعدها، فضًال 

عن الحاسب اآليل لتشجيعهم عىل استخدامه يف الكتابة، وكذلك 
ُمراعاة الفراغات بني الكلمات وتصويب األخطاء اإلمالئية. 

- صعوبة االنتباه والرتكيز والتذكُّر، وتكوين 
املفاهيم، واإلدراك اللفظي والبرصي، والذاكرة 

قصرية املدى.

- صعوبة َفهم املسموع وربط املفردات بالسلوك، 
والتمييز بني الكلمات املتشابهة، واتّباع التعليمات

الشفهية، واختيار املفردات امُلعّربة عن التفكري 
وتذكُّرها.

- يتّصفون بالحركة املستمّرة، والتغرّيات االنفعالية 
الرسيعة أو عدم االكرتاث وعدم الرغبة يف املشاركة 

الصّفية.

صعوبات 
التعّلم

أصبح التعليم، يف عرص املعلومات وتكنولوجيا التعليم، يرّكز عىل احتياجات املتعّلم الخاّصة ومراعاة خلفيته املعرفية وقدراته 
الشخصية. وأصبحت مهّمة تعليم ذوي الهمم األساسية هي أن نعّلمهم كيف يتعّلمون ويتكيّفون مع مجتمعهم ويواجهون 

حياتهم. ولذلك نهتّم بإعداد دليل للمعّلم يهدف إىل: 

دعم املعّلمني عند تدريس املتعّلمني املدمجني من ذوي الهمم البسيطة يف مدارس التعليم العاّم؛ • 

توفري التعليم للجميع بجودة عالية ومن دون تمييز؛ • 

 تحقيق النمّو الشامل للمتعّلمني من الناحية الجسمية والعقلية والوجدانية إىل أقىص حّد تسمح به قدراتهم وإمكانياتهم، إضافة • 
إىل تزويدهم بالقدر املناِسب من املعرفة األساسية؛ 

خلق بيئة تعليمية داعمة ومحّفزة؛ ما يساعد التالميذ املدمجني SEND عىل التوافق االجتماعي داخل املدرسة وخارجها. • 

وتعّد تكنولوجيا املعلومات من العوامل املساعدة يف تحقيق تكافؤ الفرص لألطفال ذوي الهمم، وتعزيز فرص اإلدماج التعليمي 
واالجتماعي، ومسايرة متطّلبات العرص، ومواكبة عرص التحّول الرقمي، وإكسابهم مهارات مهنية وتكنولوجية تتطّلبها فرص 

العمل، وبناء القدرات التي يحتاج إليها سوق العمل وريادة األعمال.

ما يجب عىل املعّلمني معرفته لدمج املتعّلمني املتباينني... الخصائص واالحتياجات الرتبوية:

تعّد تكنولوجيا املعلومات واالتّصاالت ذات أهّمية بالغة لذوي الهمم، فهي تمّكنهم من املشاركة الكاملة يف الحياة االجتماعية 
واالقتصادية ملجتمعاتهم، ولقد اتُّخذت خطوات يف اتّجاه تحسني نوعية حياتهم، من خالل مساعدتهم عىل االستقالل وتمكينهم. 

وفيما ييل خصائص تلك الفئات واحتياجاتها الرتبوية: 

االحتياجات الرتبوية العاّمة الخصائص املتعّلمني

- تحويل النصوص املكتوبة إىل مسموعة، وكتابة التكليفات 
والنصوص بطريقة برايل، واإلجابة الشفهية بالنسبة 

للمكفوفني.

- استخدام برنامج قارئ الشاشة. 

ة لضعاف  - وصف الصور شفهيٍّا للمكفوفني وعرضها مكربَّ
البرص من دون تفاصيل .

- املعّدل العاّم للذكاء طبيعي، ذاكرة حّسية قوية، 
دافعية متميّزة، أقّل قدرة عىل التخيُّل صعوبة يف 

تكوين بعض املفاهيم كاملسافات واأللوان. 

- القصور يف استخدام اإليماءات وتعبريات الوجه 
والجسم.

اإلعاقة 
البرصية

األكّفاء 
وضعاف

البرص

- مراجعة املعلومات السابق تعّلمها عند تقديم مفاهيم 
تكنولوجيا املعلومات واالتّصاالت وربطها باملفاهيم الجديدة، 

وبصورة حياتية، وبأمثلة مبّسطة من بيئة التالميذ. 

- تحديد املهاّم واستخدام اسرتاتيجية البيان العميل لرشح 
التطبيقات وتقديمها عمليٍّا أمامهم. 

- التكرار لكيفية استخدام قوائم وأدوات الربامج أكثر من مّرة، 
وعدم االنتقال إىل الخطوة التالية إّال بعد التأكُّد من إتقانهم 

الخطوات السابقة.

- إضافة بعض التلميحات البرصية للمحتوى البرصي مثل: 
األسهم، والدوائر، وتلوين بعض الكلمات، وإعطاء وقت إضايف، 

وذلك بالتعاون مع معّلم غرفة املصادر لتصبح مرنة وقادرة عىل 
تلبية احتياجات املتعّلمني ضعاف السمع.

- التحّدث يف مواجهة املتعّلم حتى يستطيع قراءة الشفاه، 
بخاّصة عند عرض مصطلحات اللغة اإلنجليزية واملصطلحات 

الجديدة. 

- مواجهة مشاكل يف َفْهم ٥٠٪ من املناقشات 
الصّفية الجماعية إذا لم يتسّن لهم متابعتها برصيٍّا. 

- يمفردات لغوية محدودة، ومشكالت يف اللغة 
التعبريية.

- صعوبة يف التعّلم الشفهي، وصعوبة يف الربط بني 
الكلمات املسموعة ورموزها املكتوبة، وكذلك صعوبة 

يف تعّلم املفاهيم اللغوية.

- عدم تأثُّر القابلية عىل التعّلم والتفكري التجريدي 
إذا املعلومات من خالل اللغة املرئية.

- ضعف القدرة عىل تركيز االنتباه وصعوبة تذكُّر 
للمعلومات إّال إذا ُقدِّمت من خالل التعليم البرصي.

اإلعاقة 
السمعية

(ضعاف 
السمع)

- تحليل املهاّم وتجزئتها، والرتكيز عىل األنشطة الِحّسية، ومن 
السهل إىل الصعب. 

- إعطاؤهم تعليمات واضحة ومحّددة، ووقتًا كافيًا ألداء 
مهاّمهم. 

- تجنُّب فشل املتعّلمني كّلما أمكن، بل تقديم لهم املهّمات التي 
ينجحون فيها أّوًال حتى يستمّرون يف أداء املهاّم املطلوبة منهم 

ويشعرون بالنجاح.

- تشتُّت االنتباه وضعف الرتكيز وصعوبة االحتفاظ 
باملعلومات، واسرتجاعها عند الطلب، بخاّصة 

الذاكرة قصرية املدى املرتبطة بالتعّلم املدريس.

- امليل إىل االعتماد عىل اآلخرين واالفتقار إىل 
االستقاللية والدافعية للقيام باملهاّم املطلوبة.

اإلعاقة 
الذهنية
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SEND معالجات الفئات المدمجة

م التالميذ املكفوفني إىل مجموعات كبرية وصغرية وأعِلمهم بذلك، ثّم اطرح عليهم أسئلة شفهية. - قسِّ

- َضع تالميذ الدمج يف مجموعات بنسبة تلميذ واحد يف كّل مجموعة يف جزء (تشاَرك). 

- اِدعم تالميذ الشلل الدماغي واإلعاقة الحركية بمساعدة أقرانهم لهم يف الكتابة. 

- وعِّ التالميذ من غري فئات الدمج عن حاجات زمالئهم من التالميذ املدمجني حتى ال يتعّرض أفراد تلك 
الفئات لردود فعل تحبطهم وتعيق استمرارهم يف عملية التعّلم وذلك يف الجزء الخاّص بتنفيذ نشاط (اِختِرب 

زميلك).  

دعم 
املجموعات

- حدِّد طرق املحافظة عىل إجراءات األمان أثناء استخدام اإلنرتنت واكتبها عىل السبّورة يف جمل ملّخصة 
ومرتّبة وقصرية، أو مثِّلها يف خريطة ذهنية وذلك لفئات الدمج. 

- ُعّد جدوًال تضع فيه اآلثار اإليجابية ومقابلها اآلثار السلبية الستخدام أدوات تكنولوجيا املعلومات 
واالتّصاالت، وذلك يف جمل قصرية وبسيطة ومحّددة.

ر، عىل  ق من الفهم بتشجيع تالميذ فئات الدمج عىل تمثيل بعض املفاهيم والسيناريوهات، كالتنمُّ - تحقَّ
شكل مرسحية. 

- لخِّص أخالقيات استخدام أدوات تكنولوجيا املعلومات واالتّصاالت يف جمل وأفكار رئيسة.

ر وتشجيعهم عىل مواجهة ذلك من دون خوف  - ُخذ باالعتبار احتمالية تعّرض تالميذ الدمج ملواقف التنمُّ
أو ترّدد والتحدُّث إىل اآلخرين إذا حدث ذلك.

دعم األمن 
التكنولوجي

- اِدعم الكمبيوتر بربنامج (قارئ الشاشة) لقراءة الشاشة لفئة املكفوفني. 

 (audio) أِتح الفرصة للتالميذ املكفوفني لسماع الدرس من خالل الكمبيوتر -
كوسيلة مساعدة يف حجرة الوسائط.

- حدِّد الكلمات الرئيسة يف الدرس مثل (الحجب، تنزيل امللّفات، الرسائل 
املزعجة، إلخ.) وما يقابلها من املصطلحات باللغة اإلنجليزية واكتبها عىل السبّورة، 

أو َضع خطٍّا تحتها أو إطاًرا حولها يف كتاب التلميذ وذلك لفئات اإلعاقة الذهنية، 
اضطراب طيف التوّحد، ضعاف السمع. 

- ُعّد خريطة ذهنية خاّصة بروابط املواقع اإللكرتونية 
(org ، .edu ، .gov ، .com.) لتبسيط رشحها لفئات الدمج.

- اُكتب األفكار واملفاهيم الرئيسة عىل السبّورة إلتاحة وقت كاف لتالميذ الدمج 
إلدراكها طوال فرتة عرض الدرس. 

- راِع ما ييل يف النصوص املكتوبة أو املسموعة: 

تجزئة النصوص إىل فقرات قصرية .  •

الرتكيز عىل األفكار الرئيسة.   •

تلخيص النّص مع االحتفاظ باألفكار الرئيسة.  •

دعم النصوص 
املكتوبة واملسموعة

دعم الوسائط 
املتعّددة

ها لضعاف البرص. - ِصف الصور لفئة املكفوفني وكربِّ

- ِصف الرسوم التوضيحية للمكفوفني. 

- اِستخِدم صوًرا تعّرب عن الكلمات غري املوجودة يف البيئة املحيطة إن أمكن أو 
اِستِعن بمثال بسيط لفئات الدمج.

- ُعّد نموذًجا عن الرسم البياني عىل سبّورة َوبْريّة واعرض البيانات عليها. 

- اِدعم وسائل العرض املرئية حول املوضوعات واملفاهيم التكنولوجية (مثل 
العروض التقديمية .ومقاطع الفيديو، والبوسرتات ، إلخ.) بالصور والعبارات 

اللفظية املكتوبة وذلك لفئات ضعاف السمع، واإلعاقة الذهنية، والتوّحد.

الصور والرسوم

١.  عرض مقاطع الفيديو عن العلماء (ألربيت لني وأنيقا أواله) كّل يف املحور 
املناِسب له، بتقسيم كّل مقطع إىل أجزاء قصرية وعرض كّل جزء عىل حدة 

والتعليق عليه للخروج بفكرته الرئيسة ثّم االنتقال إىل باقي األجزاء ومعالجتها 
بالطريقة نفسها.

٢.  ِصف محتوى الفيديو للمكفوفني، مراعيًا ما ييل: 

تعليقك بعد كّل مقطع وذلك بأسلوب بسيط.  •

تأكُّدك من وصول الفكرة إىل فئات الدمج.  •

تلخيصك مقطع الفيديو بعد االنتهاء منه ومراجعة أفكاره.  •

مواجهتك لفئة ضعاف السمع أثناء التعليق عىل الفيديو.  •

مقاطع الفيديو
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افتتاحية المحور

دور تكنولوجيا المعلومات 
واالّتصاالت في حياتنا

السؤال الرئيسي

كيف يمكننا استخدام التكنولوجيا 
بفّعالية؟
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   .       
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يرّكز كّل محور عىل أحد 
مستكشفي ناشيونال 

جيوجرافيك، ويتناول طرق 
استخدامهم لتكنولوجيا 
املعلومات واالتّصاالت يف 

حياتهم. ويتّم اختيار كّل 
مستكشف بحسب ارتباطه 

بموضوع املحور ولتقديمه مثاًال 
عمليٍّا عىل تكنولوجيا املعلومات 

واالتّصاالت عىل أرض الواقع.

رشح قصري يوضح ما يراه التالميذ يف الصورة. تتوّفر يف دليل 

املعّلم معلومات إضافية تدعم النقاش الفصيل حيثما ينطبق ذلك.

يبدأ املحور بصورة مدهشة 
ملستكشف ناشيونال جيوجرافيك 

أثناء العمل. تساهم الصورة 
امُلعّربة بإرشاك املتعّلم مع 

املستكشف وموضوع املحور.

وفًقا للمنهج، ينقسم املحتوى 
ليتناسب مع محاور املاّدة 

األربعة عىل مدار العام.
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سير الدرس
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غالبًا ما تكون فقرة "لنتعلَّْم" من كّل درس عبارة عن نّص يقرأه 

التالميذ. ويكون طول النّص مناسبًا لعمر التالميذ وإمكانية استيعابهم 

للمفاهيم. وتقّدم قّصة املستكشف مثاالً للمحور. يف هذا املحور حول 

تكنولوجيا املعلومات واالتّصاالت يف حياتنا، يتّم تقديم عالم اآلثار ألربت 

لني باإلضافة إىل مختلف األدوات التي يستخدمها يف عمله.

يمثّل الدرس األّول من كّل محور درس "املستكشف النشط". ويتيح 

ذلك للتالميذ معرفة املزيد عن مستكشف ناشيونال جيوجرافيك وعمله.

يتبع كّل درس تسلسل "لنتفاَعْل مًعا، لنتعلَّْم، لنستكِشْف، 

لنراِجْع، تقييم ذاتي". ويبدأ بأهداف الدرس ذات الصلة.

يظهر عنوان الدرس بشكل واضح.

يعرض هذا اإلطار أهداف الدرس 

كما يطلب من التالميذ العودة 

إلجراء تقييم ذاتي يف نهاية الدرس. 

يمكن للمعّلم بسهولة متابعة أّي 

تلميذ قد يواجه صعوبات بينما 

يقّدم تحّديات إضافية للمتعّلمني 

املتقّدمني.

يُفتتَح كّل درس بسؤال "لنتفاَعْل 
مًعا". باستخدام الصورة كمحّفز، 

يمكن للمعّلم أن يقود نقاًشا فصليٍّا 
مرّكًزا ومثريًا لالهتمام.

كما يوّفر دليل املعّلم أهداًفا مقرتحة 
لكّل سؤال "لنتفاَعْل مًعا" ترتبط 

باملنهج الدرايس.

يتّم تقديم املفاهيم التي قد تكون 

غري مألوفة مع تفسريات وصور 

بسيطة للمساعدة يف الفهم.

يتضّمن كّل درس من دروس 

"املستكشف النشط" مقطع 

فيديو يقّدم املستكشف وعمله.

فقرة "لنستكِشْف" عبارة عن 

مهّمة متابعة تتيح التعّلم النشط 

وتشّجع التفكري الناقد واألعىل.

تمّكن فقرة "لنراِجْع" التالميذ 

من التحّقق من مدى فهمهم 

املبادئ الرئيسة يف الدرس. ويمكن 

أن يشمل ذلك التفكري الناقد أو 

مزيًدا من املشاركة يف املهارات 

الحياتية أو الِقيَم الواردة يف 

الدرس.
تسمح هذه الفقرة من الدرس بإجراء 

"تقييم ذاتي" بشكل نشط. يطلب 

املعّلمون من التالميذ العودة إىل 

األهداف يف بداية الدرس والتحّقق مّما 

يمكنهم فعله وما ال يمكنهم فعله.
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تتميّز صفحات "لنتعلَّْم من خالل التطبيق" بمجموعة من العناوين، بما يف ذلك الفهم، 

التفكري الناقد، مخطَّط املعرفة، أنا وتكنولوجيا املعلومات واالتّصاالت، البحث، املهارات 

الحياتية، الِقيَم، القضايا والتحّديات.

تشّجع فقرة "التفكري الناقد" 

التالميذ عىل التفكري بعمق أكرب يف 

املوضوع وكيفية ارتباطه بحياتنا. 

ويتضّمن مهام واقعية وأخرى 

خيالية تشّجع عىل اإلبداع.

تتبع املحتوى الرئييس لكّل درس صفحتَا "لنتعلَّْم من 

خالل التطبيق". ويكمن الهدف من هاتني الصفحتني 

يف توسيع فهم التالميذ للماّدة والتحّقق منه.

يُطلب من التالميذ بانتظام 

تقديم أعمالهم يف مخّططات 

وفًقا للتصّورات الخاّصة بهم. ما 

يشّجعهم عىل العمل بشكل منهجي 

والتفكري يف أفضل طريقة لتقديم 

املعلومات.

املهارات الحياتية هي إحدى 

الركائز الرئيسة الثالثة للمنهج 

الدرايس. ويطّور السؤال هذا 

املوضوع املطروح يف فقرة "لنتعلَّْم" 

من الدرس.

يُظهر العنوان ارتباًطا واضًحا 

ومحّدًدا بالجزء السابق من الدرس.

سير الدرس
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تقييم ذاتي: استخِدم هذه الفقرة لتقييم فهم التالميذ وقياس تقّدمهم. أعد توجيه انتباههم إىل أهداف الدرس واطلب منهم إكمال كيفية تدريس مراحل الدرس

خانة االختيار. وإذا كان أّي من التالميذ ما زال يشعر أنّه بحاجة إىل مزيد من العمل، يمكنك أن تقيض مزيًدا من الوقت عىل هذه 

الفقرة مع الفصل كّله أو مساعدة التلميذ بشكل فردي. استخِدم الروتني "روتني: ٣ - ٢ -١" أو "وعد للمستقبل!" لتوجيه 

التالميذ يف خالل هذه الفقرة.

لنتعلَّْم من خالل التطبيق: امنح التالميذ الفرصة للتفاعل مع محتوى الدرس من خالل التطبيق العميل. هذا هو الوقت املثايل 

لتشجيع التالميذ عىل اإلبداع والسماح لهم بدمج الفّن يف عملهم األكاديمي.

مراجعة املحور: تمنح هذه الفقرة التالميذ الفرصة لرؤية تقّدمهم يف املاّدة. اطلب من التالميذ التفكري يف املحور بأكمله وتذّكر 

املعلومات األكثر أهّمية. ويمثّل ذلك وقتًا ممتاًزا للعمل الثنائي والجماعي، حتّى يتمّكن التالميذ من مساعدة بعضهم البعض. 

امنحهم الوقت لطرح أّي أسئلة رضورية.

املشاريع: يف فقرة املشاريع، يعمل التالميذ بشكل تعاوني يف مجموعات لتطبيق موضوع الدرس عىل حياتهم بطريقة إبداعية 

ومفيدة. هذا هو الوقت املثايل لتشجيع التعبري عن الذات. اقرأ هذه األقسام مسبًقا يف بداية األسبوع للتخطيط لتوقيت املشاريع 

وملعرفة ما إذا كان أّي تلميذ سيواجه تحّديات خارج الفصل. فإّن تحديد املشكالت مسبًقا سيجعل حّلها أسهل. ال ترتّدد يف تكييف 

املهاّم لرتاعي ظروف التالميذ الفردية إذا لزم األمر.

يتضّمن كّل درس األقسام نفسها، لذلك يمكن اتّباع نهج واحد يف جميع الدروس. ويمكن تدريس كّل فقرة باتّباع إحدى الروتينات 

العديدة التي هي عبارة عن تسلسالت متّسقة تتضّمن الخطوات نفسها يف كّل مّرة. وبهذه الطريقة، يمكنك أن تغّطي املواّد 

املطلوبة، كما يمكن للتالميذ معرفة ما يمكن توّقعه. ولكن تبقى هناك مساحة إلبداع املعّلم، ولذلك توجد اقرتاحات داعمة لك يف هذا 

الدليل.

افتتاحية املحور: اِستخِدم الصورة املوجودة يف الصفحتني االفتتاحيتني لتحفيز التالميذ عىل إعطاء األفكار بناًء عىل معرفتهم 

األساسية باملوضوع. اطرح "السؤال الرئييس" يف هذه الصفحة لتوجيه انتباههم إىل املواّد التي سيدرسونها.

األهداف: للتأّكد من معرفة التالميذ باملواّد التي سيغّطونها يف الدرس، أِرش إىل األهداف املحّددة لكّل درس. اطلب من التالميذ أّوًال 

التفكري يف ما يعرفونه بالفعل، إذ سيساعدهم ذلك عىل مالحظة تقّدمهم يف نهاية الدرس. وتجري إعادة النظر يف هذه الفقرة يف 

نهاية الدرس يف فقرة "لنراِجْع". اِستخِدم الروتني "حان وقت االستكشاف!" أو "ماذا عيلّ أن أفعل؟" أو "فهم األهداف" 

لتوجيه التالميذ يف خالل هذه الفقرة.

لنتفاَعْل مًعا: لتعريف التالميذ بموضوع الدرس وإثارة اهتمامهم، اِستخِدم األسئلة املوجودة يف هذه الفقرة ملساعدة التالميذ

عىل تنشيط املعرفة األساسية الخاّصة بهم. ويساهم ذلك يف إعدادهم للقراءات القادمة. استخِدم روتني "فكِّر، تعاَون، تشاَرك" 

أو "محّققو الصور!" لتوجيه التالميذ يف خالل هذه الفقرة.

لنتعلَّْم: اِستخِدم النصوص يف هذه الفقرة لتقديم معلومات جديدة حول موضوع الدرس. لن يتعّلم التالميذ املحتوى فحسب، بل 

سيحّسنون أيًضا مهارات القراءة والتفكري الناقد لديهم. اِستخِدم الروتني "نظرة مسبقة" أو "مخّطط K-W-L" أو "أعرف، 

أوّد أن أعرف، تعّلمت" أو "تدوين املالحظات" أو "خريطة ذهنية" أو "قراءة عشوائية" أو "زمالء القراءة" لتوجيه 

التالميذ يف خالل هذه الفقرة.

املستكشف النشط: تقّدم هذه الفقرة أشخاًصا حقيقيني، إذ يسهل عىل التالميذ فهم ما يفعله املحرتفون يف حياتهم املهنية إذا 

كانت لديهم أمثلة محّددة معارصة. يقرأ التالميذ النّص ويشاهدون مقاطع الفيديو للتعّرف عىل حياة املحرتفني ومساهماتهم. 

ويمكنك إعطاء معلومات إضافية عن هؤالء األشخاص، أو يمكنك تقديم أمثلة أخرى عن مرصيني آخرين معروفني يف املجال نفسه.

مقاطع فيديو: توّفر مقاطع الفيديو املوجودة يف فقرة "املستكشف النشط" مجموعة متنّوعة من املدخالت. غالبًا ما يجد 

التالميذ مقاطع الفيديو محّفزة وجّذابة. ولكن تُعّد مقاطع الفيديو اختيارية، لذلك إذا كان سياق الفصل ال يسمح بهذا النوع

من الوسائط، فال يزال بإمكانك تغطية جميع املواّد الرضورية. ويف هذه الحالة، قد ترغب يف إحضار صور إضافية من الكتب

د، شاِهد، راِجع." أو اإلنرتنت حتّى ال يشعر التالميذ أّن أّي يشء يفوتهم. وعند عرض مقاطع الفيديو، اِستخِدم روتني "مهِّ

لنستكِشْف: يف هذه الفقرة، اطرح أسئلة متابعة ملساعدة التالميذ عىل تطبيق املعلومات التي تعّلموها للتّو عىل حياتهم وظروفهم 

الخاّصة. توّفر هذه الفقرة فرصة جيّدة إلظهار التنّوع يف حياة التالميذ ويف آرائهم. اِستخِدم الروتني "حان وقت النقاش!" أو 

"عصف ذهني" أو "نقاش ضمن مجموعة من اثنني إىل أربعة" لتوجيه التالميذ يف خالل هذه الفقرة.

لنراِجْع: الختتام الدرس والتحّقق من مدى الفهم، اِستخِدم هذه الفقرة لتمكني التالميذ من ترسيخ معلومات الدرس وتحديد 

األفكار الرئيسة. إذا واجه التالميذ مشكلة يف أّي من املهاّم أو األسئلة الواردة يف هذه الفقرة، فبادر بمعالجة أّي سوء فهم أو أسئلة 

قبل االنتقال إىل الدرس التايل. اِستخِدم الروتني "اِختِرب زميلك" أو "لتختربك أُرستك" لتوجيه التالميذ يف خالل هذه الفقرة.
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كيفية تدريس المادّة
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يٌقرتَح إطار زمني لكّل مهّمة حتّى 

تتمّكن من تنظيم وقت الدرس 

بشكل صحيح.

. :
- :

 •.
.

 •»  :
«

تُحدَّد العبارات املقرتحة لك، 

(املعّلم) باللون األزرق بحيث 

يسهل العثور عليها ومتابعتها.

تُميَّز اإلجابات باللون الربتقايل 

بحيث يكون الرجوع إليها سهًال.

يبدأ كّل درس يف دليل املعّلم 

بقائمة من أهداف الدرس 

واملهارات الحياتية والقيم والقضايا 

والتحّديات التي تّم تضمينها يف 

املهاّم واملوضوعات.

توجد أيًضا قائمة مفيدة باألدوات 

املطلوبة لتعليم الدرس.

تحوي كّل فقرة يف دليل املعّلم 
مالحظات شاملة تحت العناوين 
نفسها املوجودة يف كتاب التلميذ.

يُقرتَح الكثري من املهاّم اإلضافية 

االختيارية يف املالحظات املخّصصة 

للمعّلم. ويمكن استخدامها لتقديم 

مزيد من األنشطة للتالميذ الذين 

يحتاجون إىل دعم أو لتوفري مواّد 

إضافية للمتعّلمني الذين أنهوا 

عملهم مبكًرا.

يَُرشح الهدف من كّل نشاط، ما يسّهل 

تحديد دور املهّمة يف تطوير معرفة 

التالميذ ومهاراتهم.
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يقّدم قسم "بني املنزل واملدرسة" فكرة للتالميذ 

ليشاركوا عملهم مع األُرسة واألصدقاء. إنّها طريقة 

رائعة الّطالع أولياء األمور ومقّدمي الرعاية عىل ما 

يدرسه التالميذ يف الفصل وإرشاكهم يف تعّلم أطفالهم.

يتضّمن كّل درس أيًضا نصيحة 

تعليمية خاّصة به. وقد تكون فكرة 

إلدارة الفصل أو نشاًطا إضافيٍّا.

يوجد يف كّل درس قسم "ُكن أنت 

الخبري!" الذي يقّدم معلومات 

إضافية للمعّلم حول املوضوع. 

يمكن مشاركة هذه املعلومات مع 

تالميذ الفصل إذا كان ذلك مناسبًا، 

أو استخدامها للمساعدة يف اإلجابة 

عن استفسارات التالميذ.

تُميَّز العبارات واإلجابات املتوّقعة 

من التالميذ باللون البنفسجي يف 

املالحظات.

يُحدَّد بوضوح الروتني املقرتح لكّل نشاط يف 

املالحظات، بحيث يمكن العثور عليه ومراجعته يف 

قائمة الروتينات. ويف حال كان الروتني يُقرتَح للمّرة 

األوىل، يتّم رشحه بالكامل.
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تَُرشح صفحات "لنتعلَّْم من خالل التطبيق" 

بالكامل، مع مالحظات حول كّل نشاط.

توضع بوضوح إجابات املهاّم التي 

تتضّمن إكمال الجداول والرسوم 

البيانية ومخّططات املعرفة.

تتيح أنشطة "أنا وتكنولوجيا 

املعلومات واالتّصاالت" للتالميذ 

فرصًة إلضفاء طابع شخيص عىل 

املوضوع وتطبيق معرفتهم عىل 

وضعهم الخاّص.

تشّجع "أنشطة التوّسع" 

املقرتحة التالميذ عىل إجراء مزيد 

من البحث حول املوضوع. توجد 

اقرتاحات ال تتطّلب الوصول إىل 

التكنولوجيا باإلضافة إىل اقرتاحات 

أخرى تضّم الخيار التكنولوجي. 

ويمكن للمعّلمني تعيني املهاّم 

األكثر مالءمة لتالميذهم.
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روتينات التدريس

يعرض عىل التالميذ ما يجب عليهم فهمه وفعله وما هو متوّقع منهم يف نهاية كّل درس.

يُقصد بالروتني مجموعة من الخطوات املنّظمة التي تتكّرر يف ظروف مماثلة. عندما تستخدم الروتني مراًرا وتكراًرا، يصبح 
استخدامها أسهل مع تقّدم الوقت ألّن النمط يكون مألوًفا. فلن يكون هناك أّي صفحة يف كتاب التلميذ لن تعرف كيفية تدريسها. 

وسيكون لديك دائًما العبارات الالزمة لرشح الدرس. ومع ذلك، إذا كنت ترغب يف تكييف الروتني مع الفصل أو السياق الخاّص 
بك، يمكنك فعل ذلك بالتأكيد، طاملا أنّك تحّقق أهداف الدرس املحّددة.

ستبدأ املحور األّول بروتني واحد أو اثنني فقط لكّل قسم، ومع تقّدم الفصل الدرايس، سيُضاف روتني أو اثنني آخرين ألقسام 
الدرس الرئيسة. وبهذه الطريقة، يمكنك تحقيق االتّساق والتنّوع لجعل نظامك التعليمي منّظًما ومتجّدًدا يف الوقت نفسه.

وفيما ييل روتينات التدريس. تُميَّز األمثلة عىل العبارات التي قد تقولها باللون األزرق؛ واألمثلة ملا تكتبه عىل السبورة باللون 
البنفسجي؛ واألمثلة ملا قد يقوله التالميذ باللون األخرض. تذّكر أّن هذه االقرتاحات تشّكل أمثلة فحسب، إذ يمكن تعديل اللغة يف 

دروس محّددة لتعكس كتاب التلميذ.

روتين فقرة األهداف رقم ١

حان وقت االستكشاف!

الهدف: إثارة اهتمام التالميذ بأهداف الدرس ومحتواه.

الوقت: ٢-٣ دقائق

١.  اِلفت انتباه التالميذ إىل موضوع الدرس. ُقل سنتعّلم يف هذا الدرس عن <موضوع الدرس>. (انظر مخّطط الدرس)

اِقرأ األهداف بصوت عاٍل أمام التالميذ يف الفصل.  .٢

٣.  اكتب عىل السبّورة هذه فرصتنا لالستكشاف...! للحرص عىل أن يفّكر التالميذ يف تفاصيل األهداف، اكتب مبارشة تحت 
كلمة لالستكشاف، مثًال: للتفكري يف، للتعّلم، للدرس، للمناقشة، للنظر إىل، للبحث، لألخذ باالعتبار، للتخطيط. 

اِمنح التالميذ دقيقة للنظر إىل الدرس وتقييم ما سيكتشفونه.  .٤

اُطلب من التالميذ فرادى إعطاءك إجاباتهم، مثًال: هذه فرصتنا ... لقراءة خريطة!  .٥

روتين فقرة األهداف رقم ٢

ماذا عيلّ أن أفعل؟

الهدف: تشجيع التالميذ عىل تحّمل مسئولية تلبية حاجاتهم التعلُّمية ومساراتها.

الوقت: ٢-٣ دقائق

١.  اِلفت انتباه التالميذ إىل موضوع الدرس. ُقل سنتعّلم يف هذا الدرس عن <موضوع الدرس>.

ز التالميذ  ٢.  اِقرأ األهداف بصوت عاٍل أمام التالميذ يف الفصل. اختياري: اِسأل أّي األهداف يمكنك تطبيقها حتّى اآلن؟ حفِّ
عىل إعطائك بعض األفكار.

٣.  اِسأل إالَم يجب أن ننتبه يف خالل هذا الدرس؟

ز التالميذ عىل إعطائك بعض األفكار، مثال، عيلّ االنتباه إىل التواريخ واألوقات! ٤.  حفِّ

ل أفكار التالميذ عىل السبّورة وذّكرهم بالرتكيز عليها يف خالل الدرس. سجِّ  .٥

روتين فقرة األهداف رقم ٣

فْهم األهداف

الهدف: التأكُّد من فهم التالميذ أهداف الدرس.

الوقت: ٢-٣ دقائق

١.  اِلفت انتباه التالميذ إىل األهداف. ُقل لتحقيق أهداف الدرس، من الجيّد التأكُّد من فهمكم املقصود من هذه األهداف.

اِقرأ األهداف بصوت عاٍل أمام التالميذ يف الفصل.  .٢

٣.  اِسأل هل هناك أي كلمات أو عبارات يف األهداف ال تفهمونها؟ ما هي؟

٤.  اِرشح أي مصطلحات أو مفردات غري مألوفة. عىل سبيل املثال، قد ال يكون بعض التالميذ عىل دراية ببنك املعرفة املرصي. 
اِرشح: بنك املعرفة املرصي هو مصدر عىل اإلنرتنت للمعّلمني والتالميذ والجمهور بشكل عام. ويحتوي روابط للكتب 

واملقاالت وجميع أنواع املعلومات. سنتعّلم املزيد عنه يف هذا الدرس.

٥.  ذكِّر التالميذ بأّن عليهم وْضع عالمة (...) يف املربّع املناِسب ل"يمكنني أن..."

روتين فقرة لنتفاَعْل مًعا رقم ٤

فكِّر، تعاَون، تشاَرك

الهدف: مشاركة التالميذ بثقة وتعاون يف نقاش يؤّدي إىل تحقيق (أحد) أهداف الدرس.

الوقت: ٢-٥ دقائق

١.  اِلفت انتباه التالميذ إىل فقرة لنتفاَعْل مًعا.

٢.  ُقل سأطرح عليكم سؤاًال. ال تقولوا شيئًا! فّكروا بصمت.

٣.  اِقرأ السؤال بصوت عاٍل. أفِسح املجال للتالميذ للتفكري بصمت حول بعض اإلجابات امُلحتَملة. يمكنهم تسجيل مالحظات 
بسيطة إذا أرادوا ذلك.

٤.  بعد مرور دقيقة، ُقل فليجلس كّل واحد منكم اآلن جنبًا إىل جنب زميل له وتشاركا األفكار. يمكنكم تسجيل املالحظات لكن 
باختصار.

تأكَّْد من أّن التالميذ يقارنون أفكارهم بأفكار زمالئهم يف الفصل.  .٥

٦.  ُقل سأطرح السؤال مجدًدا. لكن هذه املّرة، ارفعوا أيديكم لإلجابة.

اِقرأ السؤال بصوت عاٍل مجّدًدا. اخرت التالميذ الذين رفعوا أيديهم واطلب منهم مشاركة أفكارهم مع زمالئهم يف الفصل.   .٧
يمكنهم الرجوع إىل مالحظاتهم، يجب عليهم عدم قراءتها كاملة كما هي.

اختياري: لتحّفز التالميذ عىل النقاش، اِطرح عليهم املزيد من األسئلة: <االسم>، ما رأيك؟ <االسم> ملاذا تعتقد ذلك؟ هل يمكنك 
أن تعطي مثاًال؟ إلخ.

روتين فقرة لنتفاَعْل مًعا رقم ٥

محّققو الصور!

الهدف: انخراط التالميذ يف نقاش يؤّدي إىل تحقيق أحد أهداف الدرس أو مهارة حياتية؛ استخدام التفكري الناقد للبحث عن أدّلة 
يف الصور.

الوقت: ٢-٥ دقائق

اِلفت انتباه التالميذ إىل فقرة لنتفاَعْل مًعا. اُطلب من التالميذ حجب الصورة بكتاب.  .١

٢.  اِقرأ سؤال فقرة لنتفاَعْل مًعا بصوت عاٍل، وحدِّد تعريف األشخاص ذوي الهمم. (اُنظر إىل مخطَّط الدرس.)

ز التالميذ عىل إعطائك إجابات رسيعة. حفِّ  .٣

٤.  ُقل ستكونون محّققي صور! اِكشفوا عن الصورة وابحثوا فيها عن أدّلة!

صوا الصورة. أخربوا بعضكم بعًضا بما تكتشفونه. ٥.  ُقل اِجلسوا وجًها لوجه، وتفحَّ

ز التالميذ ُفرادى عىل اإلجابة. ٦.  اِقرأ سؤال لنتفاَعْل مًعا بصوت عاٍل مجّدًدا، وحفِّ

اُنظر مخطَّط الدرس للحصول عىل إجابات وأسئلة متابعة.  .٧

روتينات التدريس



٣٠٣١

روتين فقرة لنتعلَّْم رقم ٩

خريطة ذهنية
الهدف: مساعدة التالميذ عىل تحقيق أهداف الدرس بتنظيم املعلومات الجديدة التي اكتسبوها.

الوقت: ٥-٢٠ دقيقة
اِلفت انتباه التالميذ إىل فقرة لنتعلَّم. اِقرأ عنوان الدرس وأهدافه.  .١

٢.  اُرسم مربًّعا كبريًا يف وسط السبّورة وعنِونه.
٣.  دَع التالميذ يقرأون املعلومات الواردة يف فقرة لنتعلَّْم. توقَّف عند النقاط املهّمة يف النّص وأِضف املزيد من املعلومات يف 

الخريطة الذهنية عىل السبّورة. الهدف من ذلك التنظيم املرئي ملا يتعّلمه التالميذ حول املوضوع.

اختياري: بعد االنتهاء من القراءة، اِطرح عىل التالميذ املزيد من األسئلة.

اختياري:  ُقل اآلن اُنُقل الخريطة الذهنية عىل دفرتك أو عىل ورقة مستقّلة.

روتين فقرة لنتعلَّْم رقم ١٠

القراءة العشوائية
الهدف: منح التالميذ القدرة عىل قراءة النصوص بطريقة تحافظ عىل اهتمامهم بها.

الوقت: ١٥-٢٠ دقيقة
١.  ُقل سنجري اآلن روتني "قراءة الفشار" أو "القراءة العشوائية". سأطلب من تلميذ ما أن يقرأ بصوت عاٍل. وعندما أقول 

"فشار"، يجب عىل هذا التلميذ التوّقف والنظر حوله واختيار برسعة الشخص التايل للقراءة وِذكر اسمه.
٢.  ذكِّر التالميذ تذّكروا أن عليكم اختيار شخص جديد، فال تختاروا الشخص الذي قرأ للتّو! وابقوا مستعّدين إذ قد يتّم 

اختياركم يف أّي وقت!
٣.  حدِّد الشخص األّول للقراءة بصوت عاٍل. ويقرأ التالميذ اآلخرون معه بصمت.

٤.  ُقل "فشار" عندما يصل القارئ إىل نقطة منطقية يف النّص (عىل سبيل املثال، نهاية فقرة أو فكرة ما). ينادي هذا القارئ 
باسم الشخص التايل للقراءة.

٥.  مالحظة: ذكِّر التالميذ بقراءة التعريفات للحصول عىل نقاط إضافية.

اختياري: بدالً من مناداة اسم التلميذ، يمكن للقارئ النقر عىل كتفه.
٦.  يستمّر النشاط بهذه الطريقة، يف شكل مداورة، حتّى تصل إىل النهاية.

روتين فقرة لنتعلَّْم رقم ١١
زمالء القراءة

الهدف: منح التالميذ القدرة عىل قراءة النصوص بطريقة تحافظ عىل اهتمامهم بها؛ مساعدة التالميذ عىل تحسني مهارات 
القراءة الخاّصة بهم.

الوقت: ١٥-٢٠ دقيقة
١.  شكِّل مجموعات ثنائية، بحيث يجلس كّل تلميذ جنبًا إىل جنب زميل له يف الفصل، ومن املفّضل أن يتمتّعا بمستوى القراءة نفسه.

٢.  ُقل أنتما زميال قراءة ما يعني أّن عليكما مساعدة بعضكما عىل القراءة. تناوبا عىل قراءة فقرة من النّص أحدكما لآلخر، 
وفيما يقرأ أحدكما يصغي إليه اآلخر من دون النظر إىل الكتاب. عندما ينتهي القارئ من فقرة، يلّخص اآلخر ما ورد فيها، 

وإذا عجز عن تذكُّر بعض األمور يمكن للقارئ مساعدته. تبادال األدوار بعد ذلك، ليقرأ اآلخر الفقرة التالية فيما يصغي 
القارئ األّول ويلّخص. سأتجّول يف أنحاء الفصل إن احتجتم إيلّ.

٣.  أِرش إىل الفقرة األوىل من النّص. اُطلب من التالميذ أن يتناوبوا عىل قراءة كّل فقرة بصوت عاٍل لزمالئهم.
٤  يعمل زمالء القراءة سويٍّا يف مجموعات ثنائية، فيما تراقبهم أثناء تجّولك يف الفصل.

٥.  الكتساب الوقت يف خالل الدرس، ناِد «حان دوري!» واقرأ مقطًعا بصوت عاٍل، ثّم سلِّم املقطع التايل لزمالء القراءة. أكِمل يف 
تبادل األدوار ليتدّرب التالميذ عىل اإلصغاء إليك كما يصغي بعضهم إىل بعض.

روتين فقرة لنستكِشْف رقم ١٢

حان وقت النقاش!
الهدف: الغوص يف األفكار واملعلومات التي قّدمها النّص الوارد يف فقرة لنتعلَّْم.

الوقت: ٧-١٠ دقائق
١.  أخِرب التالميذ أّن الهدف من نقاشهم حول األسئلة هو مراجعة النصوص التي قرأوها.

٢.  اِقرأ أسئلة فقرة لنراِجْع بصوت عاٍل واطلب من التالميذ أن يجيبوا. أعطهم مالحظاتك أثناء النقاش، وساِعدهم بتوضيح 
بعض املعاني الواردة يف النّص عند الحاجة.

٣.  عندما ينتهي النقاش، اطلب من التالميذ أن يشاركوا أمًرا واحًدا يريدون تذّكره من هذا النقاش.

روتين فقرة لنتعلَّْم رقم ٦

نظرة مسبقة

الهدف: تنشيط املعرفة األساسية لدى التالميذ وتشجيعهم عىل توّقع املحتوى ليتمّكنوا من تكوين السياق قبل القراءة.

الوقت: ٢-٥ دقائق

١  ُقل إلقاء نظرة مسبقة عىل مقال ما يساعدك عىل وضعه يف سياق. ستشّكل بذلك فكرة حول موضوعه قبل أن تبدأ بالقراءة. 
من الجيّد اكتساب هذه العادة ألنّها تساعدك عىل فهم ما تقرأه وتذكُّره.

٢  اِقرأ الجملة األوىل بصوت عاٍل. أخِرب التالميذ بأّن الجملة األوىل من مقطع للقراءة هي «افتتاحية املوضوع». وهي تستعرض 
الفكرة الرئيسة للمقال واألفكار أو املعلومات التي سيتناولها.

٣.  اِلفت انتباه التالميذ إىل العناوين الفرعية، وُقل تعطي العناوين الفرعية أدّلة حول األفكار واملعلومات التي سيتناولها 
النّص. باالستناد إىل العناوين الفرعية التي تراها هنا، ما موضوع املقال يف رأيك؟ اِستِمع إىل ردود التالميذ وقدِّم مالحظات 

تساعدهم عىل الرتكيز عىل األفكار املقرتحة يف العناوين الفرعية.
٤.  اُطلب من التالميذ عدم اإلفصاح عن تخميناتهم فيما يقرأون املقال. عندما ينتهون من القراءة اِسألهم إذا كانت تخميناتهم 

صحيحة.

اختياري: اُكتب التخمينات (الصحيحة وغري الصحيحة) عىل السبّورة. اِرجع إليهم يف خالل الدرس، مثًال: خّمنت أمل أنّنا سنتعّلم 
عن زراعة النباتات. وكانت محّقة!

روتين فقرة لنتعلَّْم رقم ٧

أعرف، أوّد أن أعرف، تعّلمت

الهدف: تحفيز التالميذ عىل قراءة نصوص طويلة؛ تمكني التالميذ من تحقيق أهداف الدرس.

الوقت: ١٥-٢٠ دقيقة

قبل القراءة
اُرسم عىل السبّورة جدوًال من ثالثة أعمدة. عنِونها: أعرف، أوّد أن أعرف، تعّلمت.  .١

ُقل اُنُقل هذا الجدول عىل دفرتك أو عىل ورقة مستقّلة.  .٢
٣.  ُقل "أعرف" تعني: ماذا تعرف عن هذا املوضوع؟ "أوّد أن أعرف" تعني: ماذا تريد أن تعرف عن هذا املوضوع؟ "تعّلمت" 

تعني: ما الذي تعّلمته حول هذا املوضوع؟ قبل أن نقرأ، سنمأل عموَدي "أعرف" و"أوّد أن أعرف". وبعد أن نقرأ، سنمأل 
عمود "تعّلمت".

دَع التالميذ يجلسون جنبًا إىل جنب.  .٤
لوها يف العمود "أعرف". اِسأل ماذا تعرفون حول هذا املوضوع؟ تشاركوا األفكار وسجِّ  .٥

لوها يف عمود "أوّد أن أعرف". اِسأل ماذا توّد أن تعرف عن هذا املوضوع؟ تشاركوا األفكار وسجِّ  .٦

بعد القراءة
لوها يف عمود "تعّلمت". ٧.  بعد أن يقرأ التالميذ النّص، اِسأل ماذا تعّلمتم عن املوضوع؟ تشاركوا األفكار وسجِّ

اختياري: دَع التالميذ يراجعون عمود "أوّد أن أعرف". اِسأل ما املعلومة األخرى التي توّد أن تعرفها؟ إذا لم تجد اإلجابة يف 
النّص، أين يمكنك إيجاد املعلومات؟

أِرش إىل هدف (أو أهداف) الدرس ذي الصلة. ُقل اآلن يمكنكم... أحسنتم!  .٨

روتين فقرة لنتعلَّْم رقم ٨

تدوين املالحظات

الهدف: تدوين املالحظات أثناء القراءة لرياقب كّل واحد فهمه الخاّص.

الوقت: ١٥-٢٠ دقيقة

١.  ُقل تدوين املالحظات أثناء القراءة طريقة جيّدة ملتابعة النّص. اِنتِبه إىل األفكار الرئيسة والكلمات التي ال تفهمها. اِستخِدم 
قلم رصاص لتضع خطٍّا تحت أهّم الكلمات أو دائرة حولها، كما يمكنك استخدام قلم تمييز. إذا وجدَت شيئًا ما لم تفهمه 

فابحث عنه يف املعجم، أو اطلب منّي املساعدة إذا احتجت إليها، ثّم اكتب تعريف الكلمة يف الهامش.

٢.  دَع التالميذ يقرأون النّص ويدّونون املالحظات بحسب اإلرشادات.

٣.  عندما ينتهي التالميذ من العمل، ذكِّرهم بأّن تدوين املالحظات مهارة من املهّم تطويرها. لكن قبل أن يفعلوا أّي يشء عليهم 
التأكُّد مّما إذا كانت الكتابة عىل املاّدة امُلعطاة لهم مسموحة أم ال.



٣٢٣٣

روتين فقرة تقييم ذاتي رقم ١٧

٣ - ٢ - ١

الهدف: مساعدة التالميذ عىل إتمام تقييم ذاتي صادق والحصول عىل املساعدة الالزمة لتنمية املهارات املكتسبة؛ تشجيع التالميذ 
عىل ممارسة التفكري الناقد.

الوقت: يُنَجز النشاط يف املنزل

١.  اِلفت انتباه التالميذ إىل فقرة تقييم ذاتي. اِقرأ اإلرشاد األّول بصوت عاٍل وأِرش إىل مربّعات «يمكنني أن...».

ا، أتقنته بمستوى جيّد، وأحتاج إىل  ٢.  ُقل فّكروا يف مدى إتقانكم كّل هدف. لديكم ثالثة خيارات: أتقنته بمستوى جيّد جدٍّ
مجهود أكرب. َضع عالمة  يف املربّع املناِسب يف املنزل.

ذكِّر التالميذ بأن يكونوا صادقني!  .٣

٤.  ُقل بعد إكمالكم التقييم الذاتي اُكتبوا يل قائمة فيها:
ثالثة مفاهيم أثارت اهتمامكم يف هذا الدرس،• 
سؤاالن تريدون أن تطرحوهما عيلّ،• 
يشء أشعركم بالفخر، ربّما أمًرا أنجزتموه بشكل جيّد.• 

اختياري: اُكتب القائمة عىل السبورة لينسخها التالميذ.
٥.  يف الدرس التايل، أجب عن أي أسئلة ال تزال موجودة لدى التالميذ.

روتين فقرة تقييم ذاتي رقم ١٨

وعد للمستقبل!

الهدف: مساعدة التالميذ عىل إتمام تقييم ذاتي صادق والحصول عىل املساعدة الالزمة لتنمية املهارات املكتسبة.

الوقت: يُنَجز النشاط يف املنزل

اِلفت انتباه التالميذ إىل فقرة تقييم ذاتي. اِقرأ اإلرشاد األّول بصوت عاٍل وأِرش إىل مربّعات "يمكنني أن".  .١

ا ؛ أتقنته بمستوى جيّد؛ وأحتاج إىل مجهود  ٢.  ُقل فّكر يف مدى إتقانك كّل هدف. لديك ثالثة خيارات: أتقنته بمستوى جيّد جدٍّ
أكرب. َضع عالمة  يف املربّع املناِسب يف املنزل.

ذكِّر التالميذ برضورة التحّيل بالصدق!  .٣

٤.  ُقل بعد إنهائك التقييم الذاتي، اُكتب وعًدا للمستقبل. أَكِمل الجملة: يف املستقبل، سأحاول أن...

ز التالميذ عىل إعطائك بعض األفكار واكتبها عىل السبّورة، مثًال: سأسّجل املالحظات أثناء الحصة، سأطرح  اختياري: حفِّ
أسئلة عىل املعّلم عندما ال أفهم؛ سأشارك يف املناقشات؛ سأستمع عندما يتحّدث اآلخرون، إلخ.

أِشد بجهود التالميذ.  .٥

روتين فقرة مقاطع فيديو رقم ١٩

د، شاِهد، راِجع مهِّ

الهدف: تمكني التالميذ من استخدام مقاطع الفيديو بشكل منتج يف الدرس.

الوقت: ١٠ دقائق

١.  ُقل ستشاهدون مقطع فيديو عن (االسم - اُنظر مخطَّط الدرس). ماذا تتذّكرون عنه/عنها منذ بداية هذا املحور؟

اختياري: اِسمح للتالميذ بالرجوع إىل الصفحات االفتتاحية وإنعاش ذاكرتهم.

٢.  اِقرأ السؤال (األسئلة) بصوت عاٍل (اُنظر مخطَّط الدرس).

٣.  ُقم بإجراء نقاش يف الفصل حول السؤال (أو األسئلة). يقرتح التالميذ إجاباتهم حول ما يتوّقعون مشاهدته وما ستكون 
اإلجابات عن األسئلة.

اختياري: اِسمح للتالميذ بإكمال هذه الخطوة ضمن مجموعات ثنائية.

ل مقطع الفيديو مّرة أو مّرتني. شغِّ  .٤

يناقش التالميذ إجابات األسئلة ضمن املجموعات الثنائية. اِسأل هل كانت توّقعاتكم صحيحة؟ إذا كانت إجاباتكم نعم،   .٥
سّموا التوّقعات التي صّحت؟

اختياري: اِطرح أسئلة استطرادية حول الفيديو للحّث عىل املزيد من النقاش. مثًال: ما الذي وجدتموه مفاجئًا يف الفيديو؟
ما الذي تعّلمتموه ولم تكونوا تعرفونه من قبل؟

روتين فقرة لنستكِشْف رقم ١٣

عصف ذهني

الهدف: تمكني التالميذ من العمل برسعة، وإبداع، وتعاون لتوليد األفكار؛ وإنجاز نشاط يرتكز عليها يوصلهم إىل األهداف.

الوقت: ١٠ دقائق
١.  قدِّم فقرة لنستكِشْف. اِقرأ اإلرشادات بصوت عاٍل.

٢.  ُقل سنفّكر اآلن يف الكثري من األفكار، برسعة ومن دون توّقف!
٣.  دَع التالميذ يجلسون يف مجموعات من ثالثة أشخاص.

٤.  ُقل يحتاج أحد أفراد املجموعة إىل ورقة وقلم (أو قلم رصاص) وذلك من أجل تسجيل أفكار املجموعة عىل الورقة.
٥.  ُقل لديكم دقيقة إىل دقيقتني لتسجيل كّل األفكار التي تخطر ببالكم! ال تتوّقفوا!

٦.  ُقل انطلقوا! فيبدأ النشاط. بعد دقيقة أو دقيقتني، ُقل توّقفوا!

٧.  اِمنح التالميذ الوقت لقراءة األفكار التي سّجلوها عىل أوراقهم.
٨.  اِسأل بم فّكرتم؟ أخربوا زمالءكم يف الفصل عن فكرة تعجبكم. أجِر نقاًشا جماعيٍّا بناًء عىل أفكار العصف الذهني.

روتين فقرة لنستكِشْف رقم ١٤

نقاش ضمن مجموعة من اثنني إىل أربعة

الهدف: إدارة هذا النقاش / النشاط بطريقة تحّقق األهداف مع الربط بما تعّلموه حتّى اآلن.

الوقت: ٥-١٠ دقائق
١.  قدِّم فقرة لنستكِشْف.

٢.  ُقل فليجلس كّل واحد منكم جنبًا إىل جنب زميل له وناقشا السؤال أو (األسئلة) مًعا. يناقش التالميذ األسئلة ضمن مجموعات 
ثنائية.

٣.  ُقل فلينضّم اآلن كّل ثنائي إىل ثنائي آخر وشّكلوا مجموعات من أربعة. اِجلسوا وجًها لوجه وتشاركوا األفكار. يناقش 
التالميذ األسئلة من جديد، وهذه املّرة يف مجموعات من أربعة.

٤.  تجّول يف الفصل واستِمع إىل نقاشات الثنائيات / املجموعات، وقّدم لهم املساعدة إن احتاجوا إليها. اِحرص عىل أن يراجعوا 
بعض ما تعّلموه سابًقا.

ز التالميذ عىل إعطائك بعض اإلجابات. ٥.  حفِّ

روتين فقرة لنراِجْع رقم ١٥

اِختِرب زميلك

الهدف: التأّكد من املعرفة التي عىل التالميذ اكتسابها اليوم وتعزيزها.

الوقت: ٥-١٠ دقائق
١.  اِلفت انتباه التالميذ إىل فقرة لنراِجْع. اِرشح لهم أنّهم سيختربون بعضهم بعًضا حول ما تعّلموه يف هذا الدرس.

٢.  ُقل فليجلس كّل واحد منكم وجًها لوجه مع زميل له يف الفصل وناقشا األسئلة التي يف كتابكما.
ل املالحظات حول املفاهيم التي اكتسبوها بشكل خاطئ (أو نَسوها)، واملفاهيم التي  ٣.  تجّول يف الفصل وراِقب التالميذ. سجِّ

اكتسبوها بشكل جيّد.
ح أي معلومات خاطئة. ٤. ُقل توّقفوا عن العمل سنراِجْع مًعا بعض املفاهيم. وضِّ

روتين فقرة لنراِجْع رقم ١٦

لتختربك أُرستك

الهدف: التأّكد من املعرفة التي عىل التالميذ اكتسابها اليوم وتعزيزها.

الوقت: يُنَجز النشاط يف املنزل
اِلفت انتباه التالميذ إىل فقرة لنراِجْع.  .١

٢.  ُقل ستطلبون من أحد أفراد أُرسكم أن يخترب معلوماتكم.
٣.  ُقل أّوالً، ستنسخون بعض األسئلة عىل ورقة. ويف وقت الحق من اليوم، سيطرح عليكم أحد أفراد أُرسكم األسئلة. أخربوهم 

بكّل ما تعرفونه!
اُطلب من التالميذ نسخ أسئلة املراجعة ألخذها إىل املنزل حتّى يتمّكن أفراد أُرسهم من اختبارهم.  .٤

٥.  عندما يعود التالميذ إىل الفصل، اطرح عليهم أسئلة استطرادية: استناًدا إىل ما تعّلمتموه حتّى اآلن، هل تغرّيت إجاباتكم عن 
سؤال لنتفاَعْل مًعا؟ كيف؟



٣٤٣٥

اِبِن الروابط: يتعّلم التالميذ بشكل أفضل عندما يدركون قيمة ما يتعّلمونه وأهّميته. استمّر يف اإلشارة إىل الروابط بني املواّد التي 
يدرسها التالميذ من جهة ومدرستهم ومجتمعهم من جهة أخرى، وادعهم ملشاركة تلك الروابط مع أُرسهم وحياتهم الخاّصة.

اِعمل بشكل تعاوني: تتطّلب العديد من األنشطة العمل يف ثنائيات أو مجموعات. ولضمان التنّوع، دَع التالميذ يعملون مع زمالء 
ومجموعات مختلفة من وقت آلخر. ويف أثناء مشاركة التالميذ يف العمل الثنائي والجماعي، تجّول يف الفصل لإلجابة عن األسئلة 

وتقديم املساعدة. إذا الحظت وجود مجاالت التباس معيّنة أو أسئلة شائعة، فراِجعها مع الفصل بأكمله.

راِجع بانتظام: مع تقّدم التالميذ يف الدروس، راِجع الدروس واملفاهيم واملهارات السابقة. فيساعد هذا التالميذ عىل تقدير إمكانية 
تطبيق ما تعّلموه عىل العديد من املوضوعات واملواقف األخرى، وليس عىل درس واحد فحسب.

ُكن منصًفا: تأكَّْد من استدعائك التالميذ جميعهم بشكل متساٍو، وليس فقط ألولئك الذين يتطّوعون بحماس. اِحتِفظ بدفرت 
مالحظات أو دفرت عالمات مع قائمة بالتالميذ حيث يمكنك وضع عالمة بجانب أسماء التالميذ بعد إجابتهم عن سؤاٍل ما. وبهذه 

الطريقة، يمكنك بسهولة معرفة التالميذ الذين لم يتّم استدعاؤهم يف ذلك اليوم. ومع أنّه قد ال يكون من املمكن استدعاء كّل تلميذ 
ع التالميذ املرتّددين أو  يف الفصل كّل يوم، إّال أنّه يمكنك التأكُّد من أّن كّل تلميذ يحصل عىل فرصة للمشاركة يف خالل األسبوع. شجِّ

الخجولني.

استخِدم مهارات التفكري العليا: أرِشد التالميذ إىل ممارسة التفكري الناقد من خالل الطلب منهم توضيح األسباب الكامنة وراء 
آرائهم. اِطرح أسئلة مثل: هل يمكنك رشح سبب اعتقادك بذلك؟؛ كيف يمكنك اختبار ما إذا كان ذلك صحيًحا؟، ملاذا، يف رأيك، ال 
يوافق بعض األشخاص عىل ذلك؟ ساِعد التالميذ عىل إدراك أّن الفهم العميق وتعّلم التساؤل والتفكري غالبًا ما يكونان أكثر أهّمية 

من العثور عىل إجابة واحدة صحيحة.

قدِّر عمل التالميذ: إذا كانت مساحة الفصل لديك تسمح بذلك، اعرض عمل التالميذ ومشاريعهم يف جميع أنحاء الغرفة لتعزيز 
اعتزاز التالميذ بإنجازاتهم.

ع التالميذ عىل االحتفاظ بعملهم املكتوب يف دفرت مالحظات أو ملّف، حتّى يتمّكنوا من مراجعة تقّدمهم  احتِفظ بسجّل: شجِّ
وإنجازاتهم ومشاركتها مع األُرسة.

اخلق بيئة متناغمة: عزِّز جوٍّا من التعاون واحرتام التنّوع من خالل عدم تشجيع التنافس واألنشطة التي "يفوز" فيها التالميذ. 
وبدًال من ذلك، وّفر فرًصا للمجموعات أو الفصل بأكمله للعمل بشكل تعاوني نحو هدف مشرتك.

اِحِرتم التنّوع: قد يكون يف الفصل تالميذ ذوو قدرات مختلفة أو ذوو احتياجات خاّصة، تماًما كما يوجد أشخاص يمتلكون 
قدرات مختلفة يف مكان العمل ويف املجتمع. عزِّز إحساس االنتماء املجتمعي يف فصلك حيث يشعر كّل تلميذ بالتقدير. املهاّم أو 

ترتيب الفصل قدر املستطاع الستيعاب ذوي االحتياجات الخاّصة، وذلك من دون إقصائهم أو التسبّب بشعورهم باالختالف. عىل 
سبيل املثال، يمكن للتلميذ ضعيف البرص الجلوس يف مقّدمة الفصل لرؤية السبّورة بشكل أفضل، أو إذا كان لديك تلميذ ضعيف 

السمع، فيمكنك تشغيل الرشح التوضيحي للفيديو. يف الواقع، سيقّدر التالميذ من جميع القدرات فرص التعّلم بطرق مختلفة. 
اتّصل باألخّصائي يف مدرستك إذا كنت بحاجة إىل مزيد من النصائح أو االقرتاحات ملواقف معيّنة.

اِستمِتع باملاّدة!

أنشطة التوّسع

من أجل صفحات لنتعلَّْم من خالل التطبيق يقرتح دليل املعّلم نشاطي توّسع إضافيني لربط معلومات الدرس بحياة التالميذ 
وظروفهم. وعادًة ما يتضّمن أحد هذين النشاطني بحث التالميذ عن بعض املعلومات عىل اإلنرتنت.

ُكن أنت الخبري!

يوّفر لك هذا القسم، الذي يرد فقط يف دليل املعّلم، مزيًدا من املعلومات حول موضوع الدرس ملشاركتها مع التالميذ، حتّى ينظروا 
إىل املعّلم كمصدٍر للمعرفة إىل جانب الكتاب املدريس. ويتضّمن هذا القسم أيًضا نصيحة تعليمية خاّصة بهذا الدرس باإلضافة إىل 

نشاط "بني املنزل واملدرسة" لتسهيل تواصل التالميذ مع أفراد األُرسة حول ما يتعّلمونه ويفعلونه.

تقييم

تستخدم املاّدة كالٍّ من التقييم التجميعي والتكويني.

التقييم التجميعي

تتضّمن عملية املراجعة يف كّل درس ومحور قسًما للتقييم الذاتي حيث يفّكر التالميذ يف أهداف الدرس ومدى نجاحهم يف تحقيقها. 
ويساعد التقييم الذاتي التالميذ عىل تحديد تقّدمهم ومشاركته مع أفراد األُرسة.

التقييم التكويني

قيِّم التالميذ باستمرار يف خالل العام، وذلك بمراقبة مشاركتهم يف الفصل فضًال عن أعمالهم املكتوبة. صفحات املراجعة يف نهاية 
كّل محور فرصة رائعة لتقييم تقّدم التالميذ وفهمهم محتوى املحور. عىل املعّلم توظيف هذه املعلومات يف التخطيط ملراجعة 

شاملة والتوّسع يف النقاش حول املوضوع ملساعدة التالميذ عىل اكتساب املفاهيم التي يجدون صعوبة فيها.

يف نهاية الفصل األّول من املقرَّر يوجد مرشوع، ُصّمم لتطبيق املهارات التي اكتسبها التالميذ. عىل املعّلم استخدامه كتقييم تكويني 
لتقييم مشاركة التالميذ وتقّدمهم.

املواّد التعليمية الرقمية

يتوّفر كّل درس من املقرَّر عىل شكل عنرص تعلُّم رقمي (DLO) عىل موقع بنك املعرفة املرصي. يتضّمن كّل عنرص تعلُّم رقمي 
مة لتتالءم مع مختلف األجهزة  نسخة رقمية عن الدروس مع عنارص تفاعلية كمقاطع فيديو. عنارص التعلُّم الرقمي مصمَّ

اإللكرتونية.

نصائح تعليميةمخطَّط المحور



٣٧ املحور األّول 

دور تكنولوجيا المعلومات 
واالّتصاالت في حياتنا

السؤال الرئيسي

كيف يمكننا استخدام التكنولوجيا 
بفّعالية؟
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المحور األوّل ص. ٨-٩
دور تكنولوجيا المعلومات واالتّصاالت

في حياتنا
السؤال الرئيسي

كيف يمكننا استخدام التكنولوجيا بفّعالية؟

الهدف: تشجيع التالميذ عىل التفكري يف ما يعرفونه مسبًقا عن 
التكنولوجيا.

الوقت: ٢-٣ دقائق

اِقرأ السؤال الرئييس مع التالميذ يف الفصل. اُطلب منهم أن 
يذكروا أنواع التكنولوجيا املختلفة التي يستخدمونها. اِرشح أنّه 

من املمكن للتكنولوجيا أن تكون حديثة (كالتليفون املحمول) 
ا (كالشادوف وهي أداة لرفع املياه). أخِرب التالميذ  وقديمة جدٍّ

يف الفصل أّن هذا املحور سيساعدهم عىل اإلجابة عن السؤال 
الرئييس.

لنسلِّط الضوء على المحور األّول

الهدف: تقديم موضوع املحور.

الوقت: ٤-٥ دقائق

اُنظر إىل الصورة مع التالميذ يف الفصل. اِسألهم عّما يرون 
وعّما يفعله الشخص يف رأيهم. اِقبل كّل اإلجابات املنطقية ثّم 

اقرأ التعليق عىل الصورة مع التالميذ. بعد ذلك، اُطلب منهم 
قراءة فقرة «لنسلِّط الضوء» للتعّرف إىل موضوع املحور، 

ثّم أن يقولوا ما يعرفونه عن تاريخ التكنولوجيا وكيف تساعد 
األشخاص ذوي الهمم. اُكتب أفكارهم عىل السبّورة، ثّم اطلب 

منهم العودة إليها يف نهاية املحور لريوا كّم املعلومات التي كانوا 
يعرفونها وما تعّلموه.

دليل تنظيم األنشطة للمحور األّول

الوقت
الموصى به

األنشطة الدروس
الوقت

الموصى به
األنشطة الدروس

٢-٣ دقائق

٢-٥ دقائق

١٥-٢٠ دقيقة

٥-١٠ دقائق

٥-١٠ دقائق

يف املنزل

٢٠-٣٥ دقيقة

١.٥ األهداف

١.٥ لنتفاَعْل مًعا

١.٥ لنتعلَّْم

١.٥ لنستكِشْف

١.٥ لنراِجْع

١.٥ تقييم ذاتي

٢.٥ لنتعلَّْم من خالل التطبيق

الدرس ٥ 

ولنتعلَّْم 

من خالل 

التطبيق

٦-٨ دقائق افتتاحية املحور
افتتاحية
املحور

٢-٣ دقائق

٢-٥ دقائق

١٥-٢٠ دقيقة

٥-١٠ دقائق

٥-١٠ دقائق

يف املنزل

٢٠-٣٠ دقيقة

١.٦ األهداف

١.٦ لنتفاَعْل مًعا

١.٦ لنتعلَّْم

١.٦ لنستكِشْف

١.٦ لنراِجْع

١.٦ تقييم ذاتي

٢.٦ لنتعلَّْم من خالل التطبيق

الدرس ٦ 

ولنتعلَّْم 

من خالل 

التطبيق

٢-٣ دقائق

٢-٥ دقائق

١٥-٢٠ دقيقة

٥-١٠ دقائق

٥-١٠ دقائق

٥-١٠ دقائق

يف املنزل

٢٠-٣٥ دقيقة

١.١ األهداف

١.١ لنتفاَعْل مًعا

١.١ لنتعلَّْم

١.١ لنشاِهْد مقطع فيديو

١.١ لنستكِشْف

١.١ لنراِجْع

١.١ تقييم ذاتي

٢.١ لنتعلَّْم من خالل التطبيق

الدرس ١:

املستكشف 
النشط

٢-٣ دقائق

٢-٥ دقائق

١٥-٢٠ دقيقة

٥-١٠ دقائق

٥-١٠ دقائق

يف املنزل

٢٥-٤٠ دقيقة

١.٧ األهداف

١.٧ لنتفاَعْل مًعا

١.٧ لنتعلَّْم

١.٧ لنستكِشْف

١.٧ لنراِجْع

١.٧ تقييم ذاتي

٢.٧ لنتعلَّْم من خالل التطبيق
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لنتفاَعْل مًعا
الهدف: أن يفّكر التالميذ يف خرباتهم الخاّصة مع 

التكنولوجيا ومعرفتهم بها.

الوقت: ٢-٥ دقائق

اِتِّبع خطوات روتني ٤: فكِّر-تعاَون-تشاَرك!• 

اِلفت انتباه التالميذ إىل فقرة لنتفاَعْل مًعا.  .١

ُقل سأطرح عليكم سؤاًال. ال تقولوا شيئًا! فكِّروا بصمت!  .٢

٣.  اِقرأ السؤال التايل بصوت عاٍل. (اُنظر إىل مخطَّط الدرس) 
أفِسح املجال للتالميذ للتفكري بصمت حول بعض 

اإلجابات امُلحتَملة. يمكنهم تسجيل مالحظات بسيطة إذا 
أرادوا ذلك.

٤.  بعد مرور دقيقة، ُقل فليجلس كّل واحد منكم اآلن جنبًا 
إىل جنب زميل له وتشاركا األفكار. يمكنكم تسجيل 

املالحظات لكن باختصار.

٥.  تأكَّْد من أّن التالميذ يقارنون أفكارهم بأفكار زمالئهم
يف الفصل.

٦.  ُقل سأطرح السؤال مجّدًدا. لكن هذه املّرة، ارفعوا أيديكم 
لإلجابة!

٧.  اِخرت التالميذ الذين رفعوا أيديهم واطلب منهم مشاركة 
أفكارهم مع زمالئهم يف الفصل. يمكنهم الرجوع إىل 

مالحظاتهم، لكن عدم قراءتها كاملة كما هي.

اِقبل بإجابات متعّددة ومختلفة برشط أن تتعّلق كّلها • 
بالتكنولوجيا واالستكشاف.

(إجابات: يمكن استخدام الكمبيوتر لحساب البيانات، • 
يمكن استخدام الكامريا اللتقاط الصور، يبحث اإلنسان 

عن مصادر جديدة للطاقة، وأماكن جديدة لم تُكتَشف بعد، 
آثار من حضارات قديمة.)

اختياري: لتحّفز التالميذ عىل النقاش، اِطرح عليهم املزيد 
من األسئلة: <االسم>، ما رأيك؟ كيف يمكننا استخدام 

التكنولوجيا يف املدرسة؟ يمكننا متابعة الدروس عرب 
شبكة اإلنرتنت واستخدام الكمبيوتر إلنجاز املهاّم املطلوبة 

يف الفصل. <االسم>، كيف قد يكون املجتمع من دون 
تكنولوجيا؟ من دون تكنولوجيا، لن نتمّكن من الحديث مع 

األشخاص البعيدين عنّا، سيتوّجب علينا القيام بكّل األعمال 
بأيدينا، لن يكون لدينا ألعاب الفيديو أو الهواتف املحمولة! ِلَم 

اخرتت تلك اإلجابة؟ هل يمكنك إعطاء مثال عىل ذلك؟ إلخ.

ذكِّر التالميذ بأن يعطوا سببًا آلرائهم.• 

ُعد إىل الصورة واقرأ فقرة «لنسلِّط الضوء» بصوت عاٍل • 
من جديد. ُقل: هل تعرف علماء آثار مشهورين؟ إنديانا 

جونز هل تعرف آثاًرا أو حضارات مشهورة يف مرص؟ 
األهرامات واملرصيون القدماء.

لنتعلَّْم
الهدف: التعّرف عىل األدوات املختلفة امُلستخَدمة يف 

استكشاف املواقع األثرية.

الوقت: ١٥-٢٠ دقيقة

ُقل سنقرأ اآلن عن عاِلم آثار اسمه ألربت لني. وعندما • 
ننهي القراءة سنتمّكن من ذكر األدوات التي يستخدمها 

الستكشاف املواقع األثرية.

اِتِّبع خطوات روتني ١٠: القراءة العشوائية• 
زة، بدِّل أسلوبك  للحفاظ عىل طبيعة القراءة املسّلية واملحفِّ

لكّل درس.

١.  اِلفت انتباه التالميذ إىل فقرة لنتعلَّْم. اِسأل من الرجل 
املتمّدد عىل األرض؟ ألربت لني. ُقل سنجري اآلن روتني 

«قراءة الفشار» أو «القراءة العشوائية». سأطلب من تلميذ 
ما أن يقرأ بصوت عاٍل. وعندما أقول "فشار"، يجب 

عىل هذا التلميذ التوّقف والنظر حوله واختيار برسعة 
الشخص التايل للقراءة وِذكر اسمه. وفيما تستمعون 

دّونوا األدوات التي يستخدمها ألربت لني يف الرتتيب الذي 
وردت به يف النّص.

٢.  ذكِّر التالميذ تذّكروا أن عليكم اختيار شخص جديد، فال 
تختاروا الشخص الذي قرأ للتو! وابقوا مستعّدين إذ قد 

يتّم اختياركم يف أّي وقت!

٣.  حدِّد الشخص األّول للقراءة بصوت عاٍل. ويقرأ التالميذ 
اآلخرون معه بصمت.

٤.  ُقل «فشار» عندما يصل القارئ إىل نقطة منطقية يف 
النّص (عىل سبيل املثال، نهاية فقرة أو فكرة ما). ينادي 

هذا القارئ باسم الشخص التايل للقراءة.

اختياري: بدًال من مناداة اسم التلميذ، يمكن للقارئ النقر 
عىل كتفه.

٥.  يُتابَع النشاط بشكل ترتيب دوري إىل أن يمّر دور كّل 
التالميذ يف الفصل. يف ختام الفقرة الثانية، توقَّف واسأل 

ز التالميذ عىل اإلجابة  أّي أدوات يستخدمها ألربت لني؟ حفِّ
واكتب إجاباتهم بالرتتيب الذي وردت به.

(إجابة: صور من األقمار الصناعية، والطائرات من دون 
طيّار، ونظام تحديد املواقع العاملي، ومقياس املغناطيسية، 

والرادار املخرتق لألرض.)

اختياري:
توقَّف عند انتهاء املقطع األّول واسأل ِلم قد يكون الحفر • 

صعبًا عىل علماء اآلثار؟ أحيانًا ال يمكنهم الحفر أو ال 
يعرفون أين يجب أن يحفروا.

بعد أن ينتهوا من القراءة وتعداد األدوات، اِطرح عليهم • 
املزيد من األسئلة لتتأّكد من فهمهم. مثًال: ِلم يستخدم 

ألربت لني كّل أداة؟ أّي أداة يمكنها الكشف عّما هو مدفون 
تحت األرض؟ الرادار املخرتق لألرض.
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المستكشف النشط
األهداف

أحّدد بعض أدوات التكنولوجيا املستخَدمة يف • 
استكشاف األرض.

أرشح املصطلحات املختلفة املتعّلقة • 
بالتكنولوجيا.

أصف كيف يمكن استخدام هذه التكنولوجيا يف • 
البحث عن أجسام تحت األرض.

المهارات الحياتية

تعّلم لتعرف: التفكري الناقد؛ حّل املشكالت• 

الِقيَم

الِقيَم العلمية: تقدير العلم والعلماء• 

القضايا والتحّديات

قضايا العوملة: الوعي التكنولوجي• 

األدوات المطلوبة

أدوات تكنولوجيّة من الحياة اليومية مثال: • 
الكمبيوتر املحمول، الكمبيوتر، الهاتف املحمول 

(اختياري)

صور عن أدغال (التمرين ٥)• 

األهداف
الهدف: تشجيع التالميذ عىل التفكري يف ما يعرفونه مسبًقا 

عن التكنولوجيا، وعىل كيفية استخدامها.

الوقت: ٢-٣ دقائق

اختياري: لجذب انتباه التالميذ، اُطلب منهم أن يجلبوا 
أدوات أو صوًرا متعّلقة بالتكنولوجيا (أو اإلشارة إىل 

أدوات تكنولوجية يف الفصل). دَع التالميذ يقرتحون أدوات 
تكنولوجيّة أخرى.

اِتِّبع خطوات روتني ١: حان وقت االستكشاف!• 

اِلفت انتباه التالميذ إىل موضوع الدرس.• 

ُقل سنتعّلم يف هذا الدرس عن التكنولوجيا. (اُنظر إىل • 
مخطَّط الدرس)

اِقرأ األهداف بصوت عاٍل أمام التالميذ يف الفصل.• 

اُكتب عىل السبّورة هذه فرصتنا لالستكشاف...! للحرص • 
عىل أن يفّكر التالميذ يف تفاصيل األهداف، اُكتب مبارشة 

تحت كلمة «لالستكشاف» مثًال: للتفكري يف، للتعّلم، للدرس، 
للمناقشة، للنظر إىل، للبحث، لألخذ باالعتبار، للتخطيط.

اِمنح التالميذ دقيقة للنظر إىل الدرس وتقييم ما • 
سيكتشفونه.

اُطلب من التالميذ ُفرادى إعطاءك إجاباتهم، مثًال: هذه • 
فرصتنا... للتعلُّم عن التكنولوجيا الجديدة! (اُنظر إىل 

األهداف يف مخطَّط الدرس.)

(إجابات ُمحتَملة: هذه فرصتنا... للتعلُّم عن التكنولوجيا • 
امُلستخَدمة الستكشاف األرض، لرشح املصطلحات 
املختلفة املتعّلقة بالتكنولوجيا، لوصف كيف يمكن 

استخدام التكنولوجيا للبحث عن أجسام تحت سطح 

األرض.)

ُقل ستتمّكنون يف نهاية هذا الدرس من كّل تلك األمور!• 

دعم أساليب التدريس لفئات الدمج يف الفصل

اإلعاقة الذهنية 
وبطء التعّلم

طيف 
التوّحد 

ضعاف 
السمع

صعوبات 
التعّلم

املكفوفون الشلل الدماغي واإلعاقة الحركية
وضعاف البرص

كتابة مصطلحات (نظام تحديد املواقع العاملي، مقياس املغناطيسية، 
الرادار املخرتق األرض) عىل السبّورة أو تحديدها يف كتاب التلميذ.

دعم التلميذ بمساعدة أقرانه يف الكتابة. 
تبسيط االستجابات قد تكون شفهية أو بواسطة إيماءات 
أو حركة اليد أو التوصيل أو اإلجابة باستخدام الكمبيوتر 

إن أمكن. 
إدماجهم يف مجموعات عمل وتعيني املهاّم بحسب إعاقاتهم.

وصف الصور 
لفئة املكفوفني 

وتكبريها لضعاف 
البرص.
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لنشاِهْد مقطع فيديو
الهدف: التعّرف أكثر عىل كيفية استخدام ألربت لني 

التكنولوجيا يف اكتشافاته األثرية.
الوقت: ٥-١٠ دقائق

د، شاِهد، راِجع•  اِتِّبع خطوات روتني: مهِّ
ُقل ستشاهدون مقطع فيديو حول «ألربت لني». ماذا • 

تتذّكرون عنه من حديثنا حوله يف بداية هذا املحور؟
١.  اِسمح للتالميذ بمراجعة صفحات افتتاحية املحور 

وتنشيط ذاكرتهم.
٢.  اِقرأ سؤاَيل فقرة لنشاِهْد مقطع فيديو بصوت عاٍل. 

وتناقشوا حولهما مًعا يف الفصل. يرفع التالميذ أيديهم 
إلعطاء إجابات حول ما يتوّقعون رؤيته وكيف ستتّم 

اإلجابة عن السؤالني.
٣.  اُطلب من التالميذ إتمام هذا القسم ضمن مجموعات 

ل مقطع الفيديو مّرة أو مّرتني. عىل التالميذ  ثنائية. شغِّ
العمل ضمن مجموعات ثنائية ومناقشة اإلجابات عن 

األسئلة. اِسأل هل كانت توّقعاتكم صحيحة؟ إذا كانت 
إجابتكم نعم، سّموا التوّقعات التي صّحت.

.٤.  اِطرح أسئلة استطرادية حول مقطع الفيديو للحّث عىل 
املزيد من النقاش. مثًال: ما الذي وجدتموه مفاجئًا يف 

الفيديو؟ ما الذي تعّلمتموه ولم تكونوا تعرفونه من قبل؟
لنستكِشْف

الهدف: فهم أنواع التكنولوجيا املختلفة امُلستخَدمة 
الستكشاف األرض.

الوقت: ٥-١٠ دقائق
قدِّم املوضوع. ُقل سننظر اآلن إىل التكنولوجيا امُلستخَدمة • 

الستكشاف األرض.
اِتِّبع خطوات روتني ١٤: نقاش ضمن مجموعة من اثنني • 

إىل أربعة

١.  قدِّم فقرة لنستكِشْف، واقرأ السؤال بصوت عاٍل. اِلفت 
انتباه التالميذ إىل الجدول الذي يعرض توصيفات لألدوات 

عهم عىل إيجاد أدوات  التي يستخدمها علماء اآلثار، وشجِّ
بديلة بالبحث عىل شبكة اإلنرتنت والتحّدث إىل أشخاص 

من مجتمعاتهم.
٢.  ُقل فليجلس كّل واحد منكم جنبًا إىل جنب زميل له 

وناقشا األسئلة. عىل التالميذ أن يتناقشوا حول السؤال يف 
مجموعات ثنائية.

٣.  ُقل فلينضّم اآلن كّل ثنائي إىل ثنائي آخر وشّكلوا 
مجموعات من أربعة. اِجلسوا وجًها لوجه وتشاركوا 

األفكار. يناقش التالميذ األسئلة من جديد، وهذه املرة يف 
مجموعات من أربعة.

٤.  تجوَّل يف الفصل واستِمع إىل التالميذ يتحّدثون، وقدِّم لهم 
املساعدة إن احتاجوا إليها. اِحرص عىل أن يراجعوا بعض 

ما تعّلموه سابًقا.
ز التالميذ عىل إعطائك بعض اإلجابات. (اُنظر إىل  ٥.  حفِّ

مخطَّط الدرس)
اختياري: لتعزيز مهارات التفكري الناقد، اُطلب من التالميذ 

عهم  تصنيف التكنولوجيا األكثر منفعة لالستكشاف، وشجِّ
عىل إعطاء إجابات مبتَكرة.
المهارات الحياتية

أِشد بالتفكري الناقد للتالميذ، وارشح لهم أّن هذه املهارة 
مفيدة لحّل املشكالت.

لنراِجْع
الهدف: أن يقيّم التالميذ أنفسهم بشكل غري رسمي ليتأّكدوا 

من فهمهم األفكار الرئيسة يف الدرس. يمكن للمعّلمني 
استخدام ذلك كمقياس لحاجات التالميذ وذلك لتحسني طرق 

التعليم يف املستقبل.
الوقت: ٥-١٠ دقائق

اِتِّبع خطوات روتني ١٥: اِختِرب زميلك• 
١.  اِلفت انتباه التالميذ إىل فقرة لنراِجْع. اِرشح لهم أنّهم 

سيختربون بعضهم بعًضا حول ما تعّلموه يف هذا الدرس.
٢.  ُقل فليجلس كّل واحد منكم وجًها لوجه مع زميل له 

يف الفصل، ثّم تناوبا طرح األسئلة بعضكما عىل بعض 
وأجيبا عنها.

ل املالحظات حول  ٣.  تجوَّل يف الفصل وراِقب التالميذ. سجِّ
املفاهيم التي اكتسبوها بشكل خاطئ (أو نَسوها)، 

واملفاهيم التي اكتسبوها بشكل جيّد.
ح أّي  ٤.  ُقل توّقفوا عن العمل سنراِجْع مًعا بعض املفاهيم. وضِّ

معلومة خاطئة أو التباسات، وركِّز عىل ما أنجزوه بنجاح.
يف نهاية الفقرة، ُقل أحسنتم! لقد تعّلمتم الكثري يف هذا الدرس!• 

تقييم ذاتي
الهدف: تقييم التالميذ لعملية التعّلم الخاّصة بهم 

وتحديدهم الخطوات التالية.

د؛ يُنَجز النشاط يف املنزل. الوقت: غري محدَّ

اِتِّبع خطوات روتني ١٨: وعد للمستقبل!• 

١.  اِلفت انتباه التالميذ إىل فقرة تقييم ذاتي. اِقرأ اإلرشاد 
األّول بصوت عاٍل وأِرش إىل مربّعات «يمكنني أن...».

٢.  ُقل فكِّر يف مدى إتقانك كّل هدف. لديك ثالثة خيارات: 
ا، أتقنته بمستوى جيّد، وأحتاج  أتقنته بمستوى جيّد جدٍّ

إىل مجهود أكرب. َضع عالمة  يف املربّع املناِسب يف املنزل.

٣.  ذكِّر التالميذ بأن يكونوا صادقني!

٤.  ُقل بعد إنهائك التقييم الذاتي، اُكتب وعًدا للمستقبل. أَكِمل 
الجملة: يف املستقبل، سأحاول أن...

اختياري: حثّهم عىل إعطائك بعض األفكار، واكتبها عىل 
السبّورة، مثًال: سأسّجل املالحظات أثناء الحّصة، سأسأل 

املعّلم عندما ال أفهم، سأحاول عدم االستغراق يف أحالم 
اليقظة، سأحاول أّال أتحّدث إىل زمالئي أثناء الحّصة، إلخ.

أِشد بجهود التالميذ.• 
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ُكن أنت الخبير! 
بعض املواقع األثرية، كاملدن القديمة، مرئّي عىل سطح األرض. وبعضها اآلخر مدفون يف عمق األرض. بعد إيجاد موقع أثرّي، يبدأ 

عاِلم اآلثار بالحفر ببطء وحذر. يسّمى هذا العمل التنقيب. باإلضافة إىل التكنولوجيا، يمكن لعلماء اآلثار استخدام أدوات يدوية 
كاملالعق، والسكاكني، والالقطات، والُفَرش، يف عملهم. يحاولون الكشف عن مباٍن، أدوات، أسلحة، أعمال فنّية، وأّي أشياء أخرى 

صنعها اإلنسان. تسّمى هذه األشياء تَُحًفا.

بين المنزل والمدرسة
املهارات الحياتية: تعّلم لتعرف: التفكري الناقد؛ حّل 

املشكالت

يمكن للتالميذ أن يسألوا أَُرسهم عّما يعرفونه حول األدوات 
التكنولوجيّة امُلستخَدمة الستكشاف األرض. إذا لم يملك أفراد 
أَُرسهم معلومات كافية حول هذا املوضوع، يمكن للتالميذ أن 
يخربوهم بما تعّلموه ويساعدوهم عىل اكتشاف مدى إفادتها.

نصيحة تعليمية
الختبار فهم التالميذ لألدوات التكنولوجيّة التي تعّرفوا عليها 

يف هذا الدرس، حّرض بطاقات عىل بعضها أسماء األدوات 
وعىل بعضها اآلخر الوصف الخاّص بكّل من األدوات. وزِّع 
البطاقات ودَع التالميذ يختلطون ويتناقشون إليجاد أزواج 

البطاقات املناسبة. كبديل لذلك، يمكن وضع البطاقات مقلوبة 
عىل املكتب أو الطاولة والطلب من التالميذ أن يفتحوا كّل 

بطاقتني مًعا إىل أن يجدوا أزواج البطاقات املناسبة.

دعم أساليب التدريس لفئات الدمج يف الفصل

اإلعاقة الذهنية 
وبطء التعّلم

طيف 
التوّحد 

ضعاف 
السمع

صعوبات 
التعّلم

املكفوفون الشلل الدماغي واإلعاقة الحركية
وضعاف البرص

عرض مقطع الفيديو عن العالم ألربيت لني، بتقسيم كّل مقطع 
إىل أجزاء قصرية وعرض كّل جزء عىل حدة والتعليق عليه للخروج 
بفكرته الرئيسة ثّم االنتقال إىل باقي األجزاء ومعالجتها بالطريقة 

نفسها.
مواجهة املعّلم لفئة ضعاف السمع أثناء التعليق عىل الفيديو.

دعم التلميذ بمساعدة أقرانه يف الكتابة. 
تبسيط االستجابات قد تكون شفهية أو بواسطة إيماءات 
أو حركة اليد أو التوصيل أو اإلجابة باستخدام الكمبيوتر 

إن أمكن. 
إدماجهم يف مجموعات عمل وتعيني املهاّم بحسب إعاقاتهم.

وصف محتوى 
الفيديو 

للمكفوفني.



التفكير الناقد
الهدف: تطوير قدرات التالميذ عىل التفكري الهادف وفهم وجهات 

النظر املختلفة.

الوقت: ١٠-١٥ دقيقة

فكِّر وأِجب  .٣

١.  اِقرأ اإلرشادات واملواقف املختلفة، وتعامل مع املفردات 
الجديدة كما تراه مناسبًا.

٢.  يمكن للتالميذ العمل عىل كّل من املواقف مع أحد زمالئهم يف 
الفصل، أو يمكنك أن تعنّي موقًفا لكّل ثنائي أو مجموعة من 

التالميذ. راقبهم أثناء إنجازهم العمل وقّدم لهم املساعدة عندما 
يحتاجون إليها.

٣.  اِّطِلع عىل اإلجابات أمام الجميع يف الفصل وتناَقش مع 
التالميذ حول اإلجابات املختلفة. (إجابات ُمقرتَحة: ١. مقياس 

املغناطيسية؛ ٢. نظام تحديد املواقع العاملي؛ ٣. الرادار 

املخرتق لألرض)

الدرس ١  ٤٢

لنتعلَّْم من 
خالل التطبيق

المهارات الحياتية
الهدف: التفكري بتمّعن يف الخطوات املؤّدية إىل 

الهدف املنشود، وذلك بتحديد املشكلة وفهمها ثّم 
ابتكار حّل لها.

الوقت: ٥-١٠ دقائق

اِقرأ وأِجب  .١

١.  اِسأل ماذا تتذّكرون عن ألربت لني؟ اِسمح 
للتالميذ بالنظر إىل الدرس إليجاد إجابات 

ُمحتَملة.

٢.  اِقرأ األسئلة الواردة يف الكتاب بصوت عاٍل. 
ُقم بعصف ذهني حول املهارات التي عىل 

املهندس وعاِلم اآلثار التمتّع بها، مثًال: 
يفهم الرياضيات، قادر عىل حّل املشكالت، 

لديه حّب االستطالع، يعرف كيفية 
استخدام أدوات التكنولوجيا املختلفة، 

إلخ. ثّم اسأل أّي مهارات يف رأيكم، هي 
األهّم لكّل مهنة؟ (إجابات ُمقرتَحة: يحتاج 

املهندس إىل الرياضيات ليأخذ القياسات، 

يحتاج كالهما إىل مهارات حّل املشكالت 

ليفهما كيف عاش اإلنسان قديًما، يحتاج 

كالهما إىل القدرة عىل استخدام أدوات 

تكنولوجيّة مختلفة بحسب املهّمة التي 

عليهما إنجازها.)

اإلجابات:

 
 
 

 
 
 

 
 
 

تحديد مواقع األجسام تحت سطح األرض

تحديد مواقع األجسام فوق سطح األرض

أدوات عاِلم اآلثار

 نظام تحديد املواقع
GPS العاملي

الرادار
املخرتق
لألرض

مقياس
املغناطيسية

٣.  ُقل اُنقلوا اآلن اإلجابات يف مخطَّطات املعرفة يف كتبكم.

مخطَّط المعرفة
الهدف: تنظيم معلوماتهم وتحديد الثغرات فيها.

الوقت: ٥-١٠ دقائق

اِقرأ وأكِمل  .٢

١.  اِقرأ السؤال بصوت عاٍل، واعرض صوًرا لألدوات. 
يمكنك استخدام الصور يف كتاب التلميذ.

٢.  اِسأل هل تذكرون أّي أدوات تساعد علماء اآلثار عىل 
تحديد موقع يشء ما فوق سطح األرض؟ وأّي أدوات 

تساعدهم عىل تحديد موقع يشء ما تحت األرض؟ 
اِسمح للتالميذ بمراجعة كتاب التلميذ لإلجابة. 

يمكنهم مقارنة إجاباتهم مع زمالئهم يف الفصل. 
عنيِّ تالميذ لإلجابة واستدعهم إىل السبّورة إلكمال 

الجدول. (إجابات: تحديد موقع يشء ما فوق سطح 
األرض: نظام تحديد املواقع العاملي / تحديد موقع 

يشء ما تحت األرض: الرادار املخرتق لألرض؛ مقياس 
املغناطيسية)

ناِقش ضمن مجموعات ثنائية  .٤

١.  ُقل فليجلس كّل واحد منكم جنبًا إىل جنب 
زميل له لك يف الفصل، وناقشا األسئلة. يناَقش 

التالميذ األسئلة ضمن مجموعات ثنائية.

٢.  تجوَّل يف الفصل واستِمع إىل التالميذ 
يتحّدثون. قدِّم لهم املساعدة إن احتاجوا 

إليها، واحرص عىل أن يراجعوا بعض 
املعلومات السابقة.

لها  ز التالميذ عىل إعطائك إجابات. سجِّ ٣.  حفِّ
عىل السبّورة وصّوت ألفضل األفكار. 

(إجابات ُمقرتَحة: تاريخ، رياضيات، علوم، 
إجابات التالميذ الخاصة)

فكِّر وأِجب  .٥

١.  اِقرأ اإلرشادات. يمكنك أن تعرض صوًرا 
ألدغال ومدن مدفونة لتضع املهّمة يف إطار 

أفضل.

٢.  ذكِّر التالميذ بأن يذكروا األدوات التي 
سيستخدمونها ويدلِّلوا عىل ذلك. يمكنهم 
االستناد إىل أنواع التكنولوجيا املذكورة يف 
هذا الدرس، كما إىل أّي أداة أخرى بحثوا 

عنها وتعّرفوا عليها.

٣.  اِمنح التالميذ وقتًا لكتابة فقراتهم. يمكنك 
إعطاؤهم هذا التمرين لينجزوه يف املنزل.

٤.  ذكِّر التالميذ بمراجعة فقراتهم ليتأّكدوا من 
أنّهم تطّرقوا إىل كّل النقاط املطروحة يف 

ع التالميذ عىل قراءة بعضهم  األسئلة. شجِّ
أعمال بعض وإعطاء مالحظاتهم عليها. 

يمكنك عرض أعمال التالميذ عىل الجدار يف 
الفصل ودعهم يتجّولون بينها وكأنّهم يف 

معرض.

أنشطة التوّسع
١.  اُطلب من التالميذ أن يبحثوا عىل شبكة اإلنرتنت 

عن موقع أثري يف مرص، وعن التكنولوجيا 
امُلستخَدمة يف التنقيب عنه.

٢.  اُطلب من التالميذ أن يزوروا متحًفا لآلثار 
أو موقًعا أثريٍّا محّليٍّا، وأن يصفوا األدوات 

املعروضة. إذا لم يكن باستطاعتهم زيارة تلك 
األماكن شخصيٍّا، يمكنهم البحث عن معلومات 

متعّلقة بها وباألدوات امُلستخَدمة فيها.
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لالنطالق في رحلتنا االستكشافية ا�ثرية، سنحتاج إلى استخدام.... 
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لنتفاَعْل مًعا
الهدف: أن يفّكر التالميذ بخرباتهم الخاّصة ومعرفتهم 

بالتكنولوجيا وطرق التواصل.

الوقت: ٢-٥ دقائق

اِتِّبع خطوات روتني ٤: فكِّر-تعاَون-تشاَرك!• 

اِلفت انتباه التالميذ إىل فقرة لنتفاَعْل مًعا.  .١

٢.  ُقل سأطرح عليكم بعض األسئلة. ال تقولوا شيئًا! فكِّروا 
بصمت!

٣.  اِقرأ األسئلة بصوت عاٍل. (اُنظر إىل مخطَّط الدرس.) 
أفِسح املجال للتالميذ للتفكري بصمت حول بعض 

اإلجابات امُلحتَملة. يمكنهم تسجيل مالحظات بسيطة إذا 
أرادوا ذلك.

٤.  بعد مرور دقيقة، ُقل فليجلس كّل واحد منكم اآلن جنبًا 
إىل جنب زميل له وتشاركا األفكار. يمكنكما تسجيل 

املالحظات لكن باختصار!

٥.  تأكَّْد من أّن التالميذ يقارنون أفكارهم بأفكار زمالئهم
يف الفصل.

٦.  ُقل سأطرح األسئلة مجّدًدا. لكن هذه املّرة، ارفعوا أيديكم 
لإلجابة..

٧.  اِخرت التالميذ الذين رفعوا أيديهم واطلب منهم مشاركة 
أفكارهم مع زمالئهم يف الفصل. يمكنهم الرجوع إىل 

مالحظاتهم لكن يجب عليهم عدم قراءتها.

(إجابات ُمقرتَحة: يمكننا تسجيل املعلومات بكتابتها، وبرسم 
صور ملا نراه أو التقاطها، وبتسجيل ما نسمعه. يمكننا 

التواصل مع اآلخرين بالكالم، والحركات، وبالكتابة إليهم، 

واالتّصال بهم أو محادثتهم بواسطة الفيديو.)

اختياري: لتحّفز التالميذ عىل النقاش، اِطرح عليهم املزيد 
من األسئلة، مثل <االسم>، كيف يف رأيك سنسّجل املعلومات 
يف املستقبل؟ <االسم>،كيف يف رأيك سنتواصل مع اآلخرين 
يف املستقبل؟ هل من األفضل محادثة أحد ما وجًها إىل وجه، 
أو عرب الهاتف، أو بالكتابة إليه؟ ِلم اخرتت تلك اإلجابة؟ هل 

يمكنك إعطاء مثال عىل ذلك؟ إلخ.

ذكِّر التالميذ بأن يعطوا سببًا آلرائهم.• 

لنتعلَّْم
الهدف: تعّرف مراحل تطّور التكنولوجيا عرب الزمن.

الوقت: ١٥-٢٠ دقيقة

ُقل سنقرأ اآلن عن عصور التكنولوجيا. عندما ننتهي من • 
القراءة، سنتمّكن من ذكر ما حدث يف كّل من هذه العصور.

اِتِّبع خطوات روتني ٧: جدول «أعرف، أوّد أن أعرف، • 
تعّلمت»

قبل القراءة

١.  اُرسم عىل السبّورة جدوًال من ثالثة أعمدة، عنِونها: أعرف، 
أوّد أن أعرف، تعّلمت. 

ُقل اُنُقل هذا الجدول عىل دفرتك أو عىل ورقة مستقّلة.  .٢

٣.  ُقل «أعرف» تعني: ماذا تعرف عن هذا املوضوع؟ «أوّد أن 
أعرف» تعني: ماذا تريد أن تعرف حول هذا املوضوع؟ 
«تعّلمت» تعني: ما الذي تعّلمته عن هذا املوضوع حتّى 

اآلن؟ قبل أن نقرأ، سنمأل عموَدي «أعرف وأوّد أن أعرف». 
وبعد القراءة، سنكمل عمود «تعّلمت».

دَع التالميذ يجلسون جنبًا إىل جنب.  .٤

٥.  اِسأل ماذا تعرفون حول هذا املوضوع؟ تشاركوا األفكار 
لوها يف عمود «أعرف». وسجِّ

٦.  اِسأل ماذا توّدون أن تعرفوا عن هذا املوضوع؟ تشاركوا 
لوها يف عمود «أوّد أن أعرف». األفكار وسجِّ

بعد القراءة

٧.  بعد أن يقرأ التالميذ النّص، اِسأل ماذا تعّلمتم عن هذا 
لوها يف عمود «تعّلمت». املوضوع؟ تشاركوا األفكار وسجِّ

اختياري: دَع التالميذ يراجعون عمود «أوّد أن أعرف». ما 
املعلومة األخرى التي توّد أن تعرفها؟ إذا لم تجد اإلجابة يف 

النّص، أين يمكنك إيجاد املعلومات؟

٨.  أِرش إىل أّول هدف تعليمي. ُقل اآلن يمكنكم مناقشة 
تاريخ تكنولوجيا املعلومات واالتّصاالت، وكيفية استخدام 

التكنولوجيا يف حياتنا اليومية. أحسنتم!

٤٥ الدرس ٢  الدرس ٢  ٤٤

الدرس ۲ ص. ١٤-١٥

التكنولوجيا وتطّورها التاريخي
األهداف

أناقش تاريخ التكنولوجيا واالتّصاالت.• 

أناقش كيفية استخدام التكنولوجيا يف حياتنا • 
اليومية.

أطّور مهاراتي يف الكتابة عىل الكمبيوتر.• 

المهارات الحياتية

تعّلم لتعرف: التفكري الناقد؛ حّل املشكالت• 

تعّلم لتكون: التواصل؛ ضبط النفس• 

الِقيَم

الِقيَم العلمية: تقدير العلم والعلماء؛ حّب • 
االستطالع

القضايا والتحّديات

قضايا العوملة: الوعي التكنولوجي• 

األدوات المطلوبة

صورة عن حجر الرشيد (ُكن أنت الخبري!)• 

صور عن الكتابة الهريوغليفية، وكتاب، وتليفون • 
أريض لالتّصال باإلنرتنت، وتابلت، والبتوب 

(نصيحة تعليمية)
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األهداف
الهدف: تشجيع التالميذ عىل تحّمل مسئولية تلبية حاجاتهم 

التعلُّمية ومساراتها، وعىل التفكري فيما يعرفونه مسبًقا عن 
التكنولوجيا.

الوقت: ٢-٣ دقائق

اختياري: للفت انتباه التالميذ ُقم معهم بعصف ذهني 
حول الطرق املختلفة التي نستخدم بها التكنولوجيا يف حياتنا 
اليومية، ثّم دَع التالميذ يصنّفون هذه الطرق بالرتتيب بحسب 

أهّميتها.

اِتِّبع خطوات روتني ٢: ماذا عيلّ أن أفعل؟• 

١.  اِلفت انتباه التالميذ إىل موضوع الدرس. ُقل سنتعّلم يف 
هذا الدرس عن التكنولوجيا وتطّورها التاريخي. (اُنظر 

إىل مخطَّط الدرس.)

اِقرأ األهداف بصوت عاٍل أمام التالميذ يف الفصل.  .٢

اختياري: اِسأل أّي األهداف يمكنكم تطبيقها حتّى اآلن؟ 
زهم عىل إعطائك بعض األفكار. حفِّ

اِسأل إالَم يجب أن ننتبه يف هذا الدرس؟  .٣

ز التالميذ عىل إعطائك بعض األفكار، مثال: عيلّ  ٤.  حفِّ
أن أنتبه إىل التواريخ والحقبات! (اُنظر إىل اإلجابات 

امُلقرتَحة يف مخطَّط الدرس.)

ل أفكار التالميذ عىل السبّورة، وذكِّرهم بالرتكيز عليها  ٥.  سجِّ
يف خالل الدرس.

(إجابات ُمقرتَحة: عيلّ أن أنتبه للتواريخ والحقبات، وإىل أنواع 
التكنولوجيا املذكورة، وإىل كيفية تحسني مهاراتي الكتابية 

عىل الكمبيوتر!)

ُقل ستتمّكنون يف نهاية هذا الدرس من كّل تلك األمور!  .٦

دعم أساليب التدريس لفئات الدمج يف الفصل

اإلعاقة الذهنية 
وبطء التعّلم

طيف 
التوّحد 

ضعاف 
السمع

صعوبات 
التعّلم

املكفوفون الشلل الدماغي واإلعاقة الحركية
وضعاف البرص

كتابة املفاهيم والكلمات الرئيسة عىل السبّورة (عرص ما قبل الثورة 
امليكانيكية، عرص الثورة امليكانيكية، عرص الثورة الكهربائية/

امليكانيكية، عرص الثورة اإللكرتونية) مع وضع التاريخ الخاّص بكّل 
عرص بلون مختلف أو تحديده داخل إطار.

اختصار الجزء الخاّص بالعصور بحيث يشمل معلومات حول تاريخ 
العرص، واالخرتاعات الخاّصة به.

دعم التلميذ بمساعدة أقرانه يف الكتابة. 
تبسيط االستجابات قد تكون شفهية أو بواسطة إيماءات 
أو حركة اليد أو التوصيل أو اإلجابة باستخدام الكمبيوتر 

إن أمكن. 
إدماجهم يف مجموعات عمل وتعيني املهاّم بحسب إعاقاتهم.

وصف الصور 
لفئة املكفوفني 

وتكبريها لضعاف 
البرص.



٤٧ الدرس ٢ 

لنستكِشْف
الهدف: التعّرف عىل رسعات الكتابة عىل الكمبيوتر وتقييم 
عدد الكلمات التي يمكن للتالميذ كتابتها يف الدقيقة الواحدة.

الوقت: ٥-١٠ دقائق

قدِّم املوضوع. ُقل سنفّكر اآلن يف رسعتنا يف الكتابة عىل • 
الكمبيوتر.

اِتِّبع خطوات روتني ١٤: نقاش ضمن مجموعة من اثنني • 
إىل أربعة

١.  قدِّم موضوع فقرة لنستكِشْف، واقرأ األسئلة بصوت 
عاٍل. اُطلب منهم أن يقّدروا عدد الكلمات التي يمكنهم 
كتابتها عىل الكمبيوتر يف الدقيقة الواحدة. سيتحّققون 
من رسعتهم يف الكتابة يف مراحل متقّدمة من الدرس. 

اُطلب منهم أن يفّكروا يف طرق يمكنهم بواسطتها تحسني 
رسعتهم يف الكتابة عىل الكمبيوتر.

٢.  ُقل فليجلس كّل واحد منكم جنبًا إىل جنب زميل له يف 
الفصل، وناقشا السؤال. عىل التالميذ أن يتناقشوا حول 

السؤال يف مجموعات ثنائية.

٣.  ُقل فلينضّم اآلن كّل ثنائي إىل ثنائي آخر لتشّكلوا مجموعة 
من أربعة أشخاص. اِجلسوا كّل اثنني وجًها لوجه لتشّكلوا 

مربًّعا مغلًقا، وتشاركوا األفكار.

يناقش التالميذ السؤال من جديد، لكن هذه املّرة يف 
مجموعة من أربعة أشخاص.

٤.  تجوَّل يف الفصل واستِمع إىل التالميذ يتحّدثون. قدِّم لهم 
املساعدة إن احتاجوا إليها. اِحرص عىل أن يراجعوا بعض 

ما تعّلموه سابًقا.

ز التالميذ عىل إعطائك إجابات عن األسئلة. (اُنظر إىل  ٥.  حفِّ
مخطَّط الدرس)

اختياري: لتعزيز مهارات التفكري الناقد، اِسأل التالميذ عن 
سبب أهّمية التمتّع بمهارة الكتابة الرسيعة عىل الكمبيوتر.

المهارات الحياتية
أِشد ببعض التالميذ أو كّلهم لتفكريهم الناقد. وارشح لهم 

أنّهم سيستخدمون هذه املهارة يف خالل الدرس. 

لنراِجْع
الهدف: التأّكد من املعرفة التي عىل التالميذ اكتسابها اليوم 

وتعزيزها.

الوقت: ٥-١٠ دقائق

اِتِّبع خطوات روتني ١١: اِختِرب زميلك• 

اختياري: اُطلب من التالميذ أن يعيدوا تصميم املخطَّط 
الزمني لعصور التكنولوجيا من دون العودة إىل كتبهم. ثّم أن 

يسّموا بعض االخرتاعات التكنولوجية امُلنتمية إىل كّل عرص.

تقييم ذاتي
الهدف: مساعدة التالميذ عىل إتمام تقييم ذاتي صادق 

والحصول عىل املساعدة الالزمة لتنمية املهارات املكتسبة. 
ع التالميذ عىل ممارسة التفكري الناقد. شجِّ

د؛ يُنَجز النشاط يف املنزل. الوقت: غري محدَّ

اِتِّبع خطوات روتني ١٧: ٣-٢-١• 

١.  اِلفت انتباه التالميذ إىل فقرة تقييم ذاتي. اِقرأ اإلرشاد 
األّول بصوت عاٍل وأِرش إىل مربّعات «يمكنني أن...».

٢.  ُقل فّكروا يف مدى إتقانكم كّل هدف. لديكم ثالثة خيارات: 
ا، أتقنته بمستوى جيّد، وأحتاج  أتقنته بمستوى جيّد جدٍّ

إىل مجهود أكرب. َضع عالمة  يف املربّع املناِسب يف املنزل.

ذكِّر التالميذ بأن يكونوا صادقني!  .٣

٤.  ُقل بعد إكمالكم التقييم الذاتي اُكتبوا يل قائمة فيها:

ثالثة مفاهيم أثارت اهتمامكم يف هذا الدرس،• 

سؤاالن تريدون أن تطرحوهما عيلّ،• 

يشء أشعركم بالفخر، ربّما أمر أنجزتموه بشكل جيّد.• 

ز التالميذ عىل إعطائك بعض األفكار  اختياري: حفِّ
واكتبها عىل السبّورة، مثال: اِستمتعت بالتعّلم عن الكتابات 

الهريوغليفية واختبار رسعتي يف الكتابة عىل الكمبيوتر.

ح أّي أسئلة ما زالت عالقة لدى  ٥.  يف الدرس التايل، وضِّ
التالميذ.

الدرس ٢  ٤٦
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ُكن أنت الخبير! 
حجر رشيد هو حجر ُحِفرت عليه كتابات. وجده العسكر الفرنيس يف مرص عام ١٧٩٩، ولقد ساعد الناس عىل فهم نظام الكتابة 

املرصية القديم امُلسّمى الكتابة الهريوغليفية وسمح برتجمته. سّمي هذا الحجر باسم املدينة حيث ُوِجد، روزيتّا، وهي اليوم 
مدينة رشيد، أّما الحجر فيعرض اليوم يف املتحف الربيطاني يف لندن. ُحفر عىل هذا الحجر ثالث فقرات تنّص عىل اليشء نفسه يف 

ثالث لغات مختلفة: اللغة املرصية القديمة التي تُسّمى الديموطيقية (وهي لغة الشعب املرصي املحّلية الشعبية يف هذا الوقت)، 
والهريوغليفية، واليونانية القديمة.

بين المنزل والمدرسة
املهارات الحياتية: تعّلم لتكون: التواصل؛ ضبط النفس

اُطلب من التالميذ أن يعرضوا أمام أَُرسهم وزمالئهم صورة 
للكتابة الهريوغليفية، ولكتاب، ولهاتف أريض، ولجهاز لوحي 

أو لكمبيوتر محمول. ثّم يسألونهم عن تلك األدوات وأيّها ظهر 
أّوًال عرب التاريخ. بعدها يمكنهم مشاركة ما تعّلموه يف هذا 

الدرس عن عصور التكنولوجيا.

نصيحة تعليمية
لتخترب فهم التالميذ عصور التكنولوجيا املعروضة يف هذا 

الدرس، حرضِّ بطاقات عليها صور لألدوات املذكورة يف النّص، 
مثًال الكتابات الهريوغليفية وكتاب، والهاتف األريض، وجهاز 
لوحي أو كمبيوتر محمول. اُطلب من التالميذ أن يضعوا هذه 

األدوات بالرتتيب بحسب العرص الذي تنتمي إليه.



التفكير الناقد
الهدف: تطوير قدرات التالميذ عىل التفكري 

الهادف وفهم وجهات النظر املختلفة.

الوقت: ٥-١٠ دقائق

فكِّر وأِجب  .٤

١.  اِقرأ اإلرشادات واملواقف املختلفة، وتعامل 
مع املفردات الجديدة كما تراه مناسبًا.

٢.  يمكن للتالميذ العمل عىل كّل من املواقف 
مع أحد زمالئهم يف الفصل، أو يمكنك أن 

تعنّي موقًفا لكّل ثنائي أو مجموعة من 
التالميذ. راقبهم أثناء إنجازهم العمل وقّدم 

لهم املساعدة عندما يحتاجون إليها.

٣.  اِّطِلع عىل اإلجابات أمام الجميع يف الفصل 
وتناَقش مع التالميذ حول اإلجابات 

املختلفة. (إجابات ُمقرتَحة: ١. رسالة 
فورية أو نّصية، ٢. رسالة خّطية، ٣. 

رسالة فورية أو نّصية، تسجيل صوتي)

أنا وتكنولوجيا المعلومات واالتّصاالت
الهدف: إضفاء طابع شخيص عىل املوضوع 

والتفكري يف كيفية تأثري التكنولوجيا فيهم ويف عاملهم.

الوقت: ٥-١٠ دقائق

اِقرأ األسئلة وأِجب عنها  .٥

١.  ُقل فليجلس كّل واحد منكم جنبًا إىل 
جنب زميل له يف الفصل وناقشا األسئلة. 
عىل التالميذ أن يتناقشوا حول األسئلة يف 

مجموعات ثنائية.

٢.  تجوَّل يف الفصل واستِمع إىل التالميذ 
يتحّدثون. قدِّم لهم املساعدة إن احتاجوا 
إليها. اِحرص عىل أن يراجعوا بعض ما 

تعّلموه سابًقا.

ز التالميذ عىل إعطائك إجابات عن  ٣.  حفِّ
األسئلة. اُكتبها عىل السبّورة وصوِّت ألفضل 

أفكار. اختياري: اُطلب من التالميذ أن 
يصفوا جهاًزا تكنولوجيٍّا يوّدون اخرتاعه 

ع التالميذ عىل التفكري  أو أن يرسموه. شجِّ
يف كيف يمكن لهذا االخرتاع أن يساعدهم 

ويساعد املجتمع.

أنشطة التوّسع
١.  اُطلب من التالميذ البحث عىل شبكة اإلنرتنت عن 
تكنولوجيا يف قيد التطوير، مثال: املنازل الذكية، 

والسيّارات اإللكرتونية، وتكنولوجيا النانو.

٢.  اُطلب من التالميذ إجراء مقابلة مع والديهم أو 
أجدادهم عن الحياة اليومية يف الِقدم قبل وجود 

التكنولوجيا، مثال: كيف كانوا يتواصلون، 
ويسافرون، ويدرسون، إلخ.، ويقارنون ذلك 
بالحياة اليومية الحديثة بوجود التكنولوجيا.

القضايا والتحّديات
الهدف: زيادة وعي التالميذ التكنولوجي.

الوقت: ٥-١٠ دقائق

تمرَّن واكتب  .٣

١.  اِقرأ اإلرشادات بتمّعن، وتعامل مع املفردات الجديدة كما تراه 
مناسبًا. إذا لم يتوّفر للتالميذ األدوات الالزمة ليختربوا رسعتهم يف 

الكتابة عىل الكمبيوتر، يمكنك إعطاؤهم هذا التمرين كواجب منزيل.

٢.  للحفاظ عىل التزامن بني التالميذ، حدِّد دقيقة لكّل محاولة كحّد 
أقىص، واطلب من التالميذ أن يسّجلوا عدد الكلمات التي تمّكنوا 

من كتابتها. راقبهم أثناء محاولتهم إتمام املهّمة وقدِّم لهم 
املساعدة إذا احتاجوا إليها.

٣.  تحّقق مع التالميذ من رسعات الجميع يف الفصل واسأل أّي طريقة 
كانت األرسع؟ كيف يمكنك زيادة رسعتك؟ (إجابات ُمقرتَحة: 

ت؛ الكتابة باللمس وهي الكتابة باستخدام  التمّرن باستخدام مؤقِّ

كّل األصابع ومن دون النظر إىل لوحة املفاتيح.)

اإلجابات:

برنامج معالجة أقالم الرصاص
(Word) الكلمات

العّداد الرقمي

أي اخرتاع من التمرين ١ (مجموعة د)

أي اخرتاع من التمرين ١ (مجموعة أ)

٣.  ُقل اُنقلوا اآلن اإلجابات يف املخطَّط الزمني يف كتبكم.

مخطَّط المعرفة
الهدف: تنظيم معلومات التالميذ وتحديد 

الثغرات فيها.

الوقت: ٥-١٠ دقائق

فكِّر واكتب  .٢

١.  اِقرأ املهّمة بصوت عاٍل واعرض صوًرا 
لألدوات املختلفة. يمكنك استخدام الصور 

الواردة يف كتاب التلميذ.

٢.  اِسأل ما اتّجاه املخطَّط الزمني؟ من اليمني 
إىل الشمال. دَع التالميذ يعودون إىل كتاب 

التلميذ إليجاد اإلجابات. يمكنهم مقارنة 
إجاباتهم بإجابات زمالئهم يف الفصل. اِخرت 

تالميذ لإلجابة وأفِسح لهم املجال إلكمال 
املخطَّط الزمني املرسوم عىل السبّورة.

الدرس ۲ ص. ١٦-١٧

لنتعلَّْم من 
خالل التطبيق

ْق في الفهم لنتعمَّ
الهدف: التأّكد من املعرفة التي عىل التالميذ 

اكتسابها اليوم وتعزيزها.

الوقت: ٥-١٠ دقائق

الحظ واربط  .١

١.  اِسأل ماذا تتذّكرون عن عصور 
التكنولوجيا املختلفة؟ اِسمح للتالميذ 

بالعودة إىل الدرس إليجاد إجابات ُمحتَملة.

٢.  اِقرأ املهّمة بصوت عاٍل. اُنظر إىل املثال 
الوارد يف الجدول، ثّم ُقل اآلن أكِملوا الجدول. 

دَع التالميذ ينجزون هذه املهّمة ضمن 
مجموعات ثنائية أو مجموعات صغرية قبل 

التحّقق منها أمام الجميع يف الفصل.

اإلجابات:

االخرتاعاتعرص التكنولوجياالتواريخ

جعرص ما قبل الثورة امليكانيكيةمن عام ٣٠٠٠ ق.م. إىل ١٤٥٠م

أعرص الثورة امليكانيكيةمن عام ١٤٥٠م إىل ١٨٤٠م

دعرص الثورة الكهربائية امليكانيكيةمن عام ١٨٤٠م إىل ١٩٤٠م

بعرص الثورة اإللكرتونيةمن عام ١٩٤٠م إىل الوقت الحارض
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٥١ الدرس ٣ 

لنتفاَعْل مًعا
الهدف: أن يفّكر التالميذ بخرباتهم الخاّصة ومعرفتهم 

بالتكنولوجيا وطرق التواصل.

الوقت: ٢-٥ دقائق

اِتِّبع خطوات روتني ٤: فكِّر-تعاَون-تشاَرك!• 

اختياري: لتحّفز التالميذ عىل النقاش، اِطرح عليهم املزيد 
من األسئلة، مثل <االسم>، أّي تكنولوجيا يف رأيك أكثر إفادة 

لعمل ألربت لني؟ <االسم>، أّي تكنولوجيا تستخدمها هي 
األكثر إلنجاز مهاّمك املدرسية؟ هل من املهّم معرفة مكّونات 

التكنولوجيا التي تستخدمها؟ ِلم اخرتت تلك اإلجابة؟ هل 
يمكنك إعطاء مثال عىل ذلك؟ إلخ.

ذكِّر التالميذ بأن يعطوا سببًا آلرائهم.• 

لنتعلَّْم
الهدف: التعلُّم عن مكّونات أجهزة الكمبيوتر األساسية. 

مساعدة التالميذ عىل تحقيق أهداف الدرس بتنظيم املعلومات 
الجديدة التي اكتسبوها.

الوقت: ١٥-٢٠ دقيقة

ُقل سنقرأ اآلن عن مكّونات أجهزة الكمبيوتر، وعندما • 
ننتهي من القراءة سنكون قادرين عىل تعداد املكّونات 

املختلفة وسبب أهّمية كّل منها.

اِتِّبع خطوات روتني ٩: خريطة ذهنية• 

١.  اِلفت انتباه التالميذ إىل فقرة لنتعلَّْم.

٢.  اُرسم مربًّعا كبريًا يف وسط السبّورة وعنِونه: جهاز 
الكمبيوتر. (اُنظر إىل مخطَّط الدرس.)

ُقل اِقرأوا عن مكّونات جهاز الكمبيوتر واكتبوا أجزاءه 
املختلفة يف الخريطة الذهنية.

٣.  دَع التالميذ يقرأون املعلومات يف فقرة لنتعلَّْم. أوقفهم عىل 
النقاط املفيدة من النّص وأضفها إىل الخريطة الذهنية عىل 

السبّورة. (اُنظر إىل مخطَّط الدرس.) الهدف هو تنظيم 
مرئي ملا تعّلمه التالميذ عن املوضوع.

اختياري: بعد انتهائهم من القراءة اِطرح عليهم املزيد من 
األسئلة، مثال: ما الفرق بني امُلدَخالت وامُلخَرجات؟ امُلدَخالت 

هي تدّفق املعلومات التي ندخلها إىل جهاز الكمبيوتر، 

أّما امُلخَرجات فهي تدّفق املعلومات التي تخرج من جهاز 

الكمبيوتر.

اختياري: ُقل اآلن اُنقلوا الخريطة الذهنية يف دفاتركم أو عىل 
ورقة مستقّلة.

الدرس ٣  ٥٠

ز التالميذ ُفرادى عىل إعطائك إجابات، مثال: هذه  ٢.  حفِّ
فرصتك للتعّلم عن املكّونات املختلفة للكمبيوتر! (اُنظر 

إىل األهداف يف مخطَّط الدرس)

(إجابات ُمقرتَحة: هذه فرصتنا لرشح املكّونات األساسية 
لجهاز الكمبيوتر، ولفهم امُلدَخالت وامُلخَرجات والبيانات، 

ولوصف أنواع مختلفة من أجهزة الكمبيوتر.)

الدرس ۳ ص. ١٨-١٩

مكّونات جهاز الكمبيوتر
األهداف

أرشح املكّونات األساسية التي يتأّلف منها جهاز • 
الكمبيوتر.

أحّدد مفهوم امُلدَخالت، وامُلخَرجات، والبيانات.• 

أصف أنواع أجهزة الكمبيوتر املختلفة.• 

المهارات الحياتية

تعّلم لتعمل: التعاون• 

تعّلم لتعرف: اإلبداع؛ حّل املشكالت• 

الِقيَم

الِقيَم العلمية: املثابرة• 

القضايا والتحّديات

قضايا العوملة: املواطنة الرقمية• 

األدوات المطلوبة

صورة عن كمبيوتر أو كمبيوتر (األهداف)• 

ورق وأقالم (لنستكِشْف) • 

بطاقات عليها صور ألجهزة مذكورة يف الجدول • 
يف ص. ١٩ (نصيحة تعليمية)

األهداف
الهدف: إثارة اهتمام التالميذ بأهداف الدرس ومحتواه.

الوقت: ٢-٣ دقائق

اختياري: إلثارة اهتمام التالميذ ُقم بعصف ذهني حول 
مكّونات الكمبيوتر املختلفة. يمكنك عرض صورة لكمبيوتر 

أو اإلشارة إىل كمبيوتر يف الفصل إذا أمكن ذلك. حاول أن 
تستخرج كلمات مفتاحية من النّص الذي ييل، مثال: لوحة 

املفاتيح، فأرة التحّكم أو الشاشة التي تعمل باللمس،
شاشة العرض، مكّرب الصوت، آلة التصوير أو الكامريا، 

امليكروفون.

اِتِّبع خطوات روتني ١: حان وقت االستكشاف!• 

١.  اِمنح التالميذ دقيقة للنظر إىل الدرس وتقييم ما 
سيستكشفونه.
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الماسح الضوئي

ميكروفون لوحة المفاتيح

مكبّر الصوت شاشة العرض

آلة التصوير فأرة التحّكم
مكّونات جهاز 
الكمبيوتر

دعم أساليب التدريس لفئات الدمج يف الفصل

اإلعاقة الذهنية 
وبطء التعّلم

طيف 
التوّحد 

ضعاف 
السمع

صعوبات 
التعّلم

املكفوفون وضعاف البرصالشلل الدماغي واإلعاقة الحركية

عرض مكّونات جهاز الكمبيوتر للتالميذ إلدراك أسمائها 
ووظائفها بشكل أفضل.

كتابة مكّونات الكمبيوتر عىل السبّورة باللغة العربية ومقابلها 
املصطلحات باللغة اإلنجليزية. 

دعم الخريطة  الذهنية ملكّونات جهاز الكمبيوتر بالصور 
والعبارات اللفظية املكتوبة. 

دعم التلميذ بمساعدة أقرانه يف الكتابة. 
تبسيط االستجابات قد تكون شفهية أو بواسطة 

إيماءات أو حركة اليد أو التوصيل أو اإلجابة 
باستخدام الكمبيوتر إن أمكن. 

إدماجهم يف مجموعات عمل وتعيني املهاّم بحسب 
إعاقاتهم.

وصف الصور لفئة املكفوفني 
وتكبريها لضعاف البرص.

التعّرف عىل مكّونات جهاز 
الكمبيوتر حّسيٍّا بالنسبة 

للمكفوفني.



٥٣ الدرس ٣ 

لنستكِشْف
الهدف: التفكري يف األجهزة اإللكرتونية والفرق بني اإلدخال 

واإلخراج يف أجهزة الكمبيوتر. السماح للتالميذ بالعمل 
برسعة، وإبداع، وتعاون لتوليد األفكار وإنجاز نشاط يرتكز 

عليها يوصلهم إىل األهداف.

الوقت: ٥-١٠ دقائق

قدِّم املوضوع. ُقل سنفّكر اآلن يف أجهزة ويف الفرق بني • 
اإلدخال واإلخراج.

اِتِّبع خطوات روتني ١٣: عصف ذهني• 

١.  قدِّم فقرة لنستكِشْف، واقرأ اإلرشادات بصوت عاٍل. 
(اُنظر إىل مخطَّط الدرس)

٢.  ُقل سنفّكر اآلن يف الكثري من األفكار، برسعة ومن دون 
توّقف!

دَع التالميذ يجلسون يف مجموعات ثنائية.  .٣

٤.  ُقل أحدكما بحاجة إىل ورقة وقلم، وهو من سيسّجل 
األفكار.

ل كّل أفكارك! ال  ٥.  ُقل لديك دقيقة إىل دقيقتني لتسجِّ
تتوّقف!

٦.  ُقل اِنطلقوا! فيبدأ النشاط. بعد دقيقة أو دقيقتني ُقل 
توّقفوا!

٧.  اِمنح التالميذ الوقت لقراءة األفكار التي سّجلوها عىل 
أوراقهم.

٨.  اِسأل بم فّكرتم؟ أخِرب زمالءك باألجهزة التي استخدمتها. 
ه نقاًشا ضمن فريق يرتكز عىل أفكار التالميذ، واكتب  وجِّ
كلمة أجهزة عىل السبّورة، ثّم ابدأ بتصميم خريطة ذهنية 
تحوي اقرتاحات التالميذ. بعدها ارسم خريطتني ذهنيتني 

جديدتني مستخدًما كلمتَي إدخال وإخراج يف الوسط، 
ل فيهما أفكار التالميذ. إذا واجه التالميذ صعوبات،  وسجِّ
أعطهم أمثلة عن أجهزة، مثال: املوديم (إدخال)، سّماعات 

الرأس (إخراج).

اختياري: اِلعب لعبة ِفَرق حيث إحدى الِفَرق تسّمي مكّونًا 
من مكّونات الكمبيوتر وعىل الفريق اآلخر أن يذكر ما إذا كان 
لإلدخال أو اإلخراج، مثال: الفريق ( أ ) يقول فأرة تحّكم، عىل 

الفريق (ب) أن يجيب جهاز إدخال ليُحِرز نقطة.

المهارات الحياتية
أِشد بالتفكري الناقد لبعض التالميذ أو كّلهم. وارشح لهم أنّهم 

سيستخدمون هذه املهارة يف خالل الدرس.

لنراِجْع
الهدف: التأّكد من املعرفة التي عىل التالميذ اكتسابها اليوم 

وتعزيزها.

الوقت: يُنَجز هذا النشاط يف املنزل

اِتِّبع خطوات روتني ١٦: لتختربك أُرستك• 

اِلفت انتباه التالميذ إىل فقرة لنراِجْع.  .١

ُقل ستطلبون من أحد أفراد أُرسكم أن يخترب معلوماتكم.  .٢

٣.  ُقل سيطرح عليكم أحد أفراد أُرسكم تلك األسئلة. أخربوهم 
بكّل ما تعرفونه!

(إجابات ُمقرتَحة: ١. اُنظر إىل الجداول يف ص. ١٩؛
٢. قد يستخدم علماء اآلثار لوحة املفاتيح إلدخال البيانات، 

وفأرة التحّكم للتنّقل عىل شاشة العرض، وشاشة تعمل 

باللمس بدًال من فأرة التحّكم، وماسًحا ضوئيٍّا للحصول عىل 

صور رقمية، وآلة تصوير اللتقاط صور ملا يراه.)

اختياري: يف الدرس التايل، اُطلب من التالميذ أن يقولوا 
لزمالئهم يف الفصل أّي املفاهيم يتذّكرون وأيّها ما زالوا 

بحاجة إىل العمل عىل اكتسابها.

يف نهاية الفقرة ُقل أحسنتم! تعّلمتم الكثري يف هذا الدرس!• 

تقييم ذاتي
الهدف: مساعدة التالميذ عىل إتمام تقييم ذاتي صادق 

والحصول عىل املساعدة الالزمة لتنمية املهارات املكتسبة. 
ع التالميذ عىل ممارسة التفكري الناقد. شجِّ

د؛ يُنَجز النشاط يف املنزل الوقت: غري محدَّ

اِتِّبع خطوات روتني ١٧: ٣-٢-١• 

ز التالميذ عىل إعطائك بعض األفكار واكتبها  اختياري: حفِّ
ا بكّمية املفاهيم التي  عىل السبّورة، مثال: أنا فخور جدٍّ

تذّكرتها يف فقرة لنراِجْع.

ح أّي أسئلة ما زالت عالقة لدى •  يف الدرس التايل، وضِّ
التالميذ.

الدرس ٣  ٥٢
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ُكن أنت الخبير! 
ع يف بابل عام ٥٠٠ قبل امليالد، وكان مصنوًعا من الخيوط والخرز. استُخِدم  النوع األّول من الكمبيوترات كان العداد الرقمي، اخُرتِ

العداد الرقمي لعّد املال وغريه من األشياء وتتبّعها. يف عام ١٨٣٣، اخرتع تشارلز بابدج كّل األجزاء التي يستخدمها الكمبيوتر 
الحديث، لكن لم يُخرتَع الكمبيوتر الحديث األّول إّال بعد مرور ١٢٠ سنة. كان حجم الكمبيوترات األوىل هائًال، وكان الواحد منها 
يحتّل غرفة بكاملها. للكمبيوتر ذاكرة وصول عشوائي (RAM) تخّزن البيانات يف الكمبيوتر أثناء عدم استعمالها. تخّزن وحدة 

املعالجة كّل البيانات التي يحتاج إليها الكمبيوتر ليعمل. لكن أثناء عمله ترتفع حرارته، لذلك يتمتّع جهاز الكمبيوتر بمراوح تربّده.

بين المنزل والمدرسة
املهارات الحياتية: تعّلم لتعمل: التعاون

إذا كان لدى التالميذ كمبيوتر يف املنزل، يمكنهم تعليم أفراد 

أَُرسهم عن املكّونات األساسية ألنظمة الكمبيوتر، وأنواع أجهزة 

الكمبيوتر، والفرق بني اإلدخال واإلخراج.

نصيحة تعليمية
لتخترب فهم التالميذ أنواع أجهزة الكمبيوترات املختلفة التي 

تعّرفوا عليها يف هذا الدرس، حرضِّ بطاقات عليها صور أجهزة 
مذكورة يف الجداول يف ص. ١٩، مثال: فأرة التحّكم أو الشاشة 
التي تعمل باللمس، ومكّرب الصوت، وامليكروفون، إلخ. اُعرض 

الصور عىل التالميذ واطلب منهم أن يسّموا األجهزة. عىل 
التالميذ تحديد ما إذا كانت تلك األجهزة للبيانات امُلدَخلة أو 

امُلخَرجة.



للعاجزين عن استخدام فأرة التحّكم أو 

الشاشة التي تعمل باللمس.)

اختياري: إذا واجه التالميذ صعوبة يف السؤال 
الرابع، حرضِّ بعض اإلرشادات (اُنظر إىل اإلجابات 

امُلحتَملة).

(إجابات ُمقرتَحة: ١. إجابات التالميذ الشخصية؛ 
٢. آالت التصوير أو الكامريات: التقاط الصور 

للمشاريع املدرسية؛ امليكروفون: تسجيل صوتك 

لتتمّرن عىل إلقاء خطاب أو لتحسني لفظك؛ مكّرب 

الصوت: االستماع إىل نرشة صوتية أو ندوة عرب 

اإلنرتنت؛ ٣. إجابات التالميذ الشخصية؛

٤. امليكروويف، املكيِّف، التليفون املحمول، 

الساعات الرياضية.)

أنا وتكنولوجيا المعلومات واالتّصاالت
الهدف: إضفاء طابع شخيص عىل املوضوع 
والتفكري يف كيفية تأثري التكنولوجيا فيهم ويف 

عاملهم.

الوقت: ٥-١٠ دقائق

فكِّر وأِجب  .٥

١.  ُقل فليجلس كّل واحد منكم جنبًا إىل 
جنب زميل له يف الفصل وناقشا األسئلة. 
عىل التالميذ أن يتناقشوا حول األسئلة يف 

مجموعات ثنائية.

٢.  تجوَّل يف الفصل واستِمع إىل التالميذ 
يتحّدثون. قدِّم لهم املساعدة إن احتاجوا 
إليها. اِحرص عىل أن يراجعوا بعض ما 

تعّلموه سابًقا.

ز التالميذ عىل إعطائك إجابات عن  ٣.  حفِّ
األسئلة. اُكتبها عىل السبّورة وصوِّت ألفضل 

أفكار.

أنشطة التوّسع
١  اُطلب من التالميذ أن يبحثوا عىل شبكة اإلنرتنت 

عن مكان تصنيع مكّونات أجهزة الكمبيوتر 
وكيفية صنعها.

٢  اُطلب من التالميذ أن يرسموا كمبيوتر أحالمهم 
أو يصفوه. ما الخصائص التي سيتمتّع بها؟ 

وأّي برمجيّات سيحوي؟

القضايا والتحّديات
الهدف: أن يأخذ التالميذ مشكالت العوملة باالعتبار ويحاولون أن 

يصبحوا مواطنني رقميني أفضل.

الوقت: ١٠-١٥ دقيقة

اُنظر واكتب  .٣

١.  الِحظ األسئلة بتمّعن، وتعامل مع املفردات الجديدة كما تراه 
مناسبًا. 

ع التالميذ عىل إيجاد صور للمكّونات وِذكر سبب أهّميتها.  ٢.  شجِّ
(اإلجابات: ١. نظام «برايل» الطريف؛ ٢. مركِّب الكالم)

فكِّر واكتب  .٤

اِقرأ اإلرشادات بتمّعن.  .١

ع التالميذ عىل اإلبداع والتفكري يف مكّونات مفيدة حتّى  ٢.  شجِّ
ولو لم توجد بعد. (إجابات ُمقرتَحة: قارئ نصوص للذين 

يعانون من ضعف يف النظر؛ شاشة تلتقط حركة العني 

اإلجابات:

املكّونات الوظائف

فأرة التحكّم تتيح التفاعل مع املعلومات واختيارها من عىل الشاشة 

شاشة العرض تعرض بيانات مرئية: نصوًصا، وصوًرا، وملّفات الفيديو 

آلة التصوير تتيح إدخال الصور إىل جهاز الكمبيوتر

لوحة املفاتيح تتيح إدخال النصوص إىل جهاز الكمبيوتر

املاسح الضوئي يتيح إدخال النصوص والصور من الورق إىل جهاز الكمبيوتر

آلة الطباعة تتيح إخراج النصوص والصور من جهاز الكمبيوتر إىل الورق

امليكروفون يتيح إدخال املقاطع الصوتية إىل جهاز الكمبيوتر

مكّرب الصوت يتيح إخراج املقاطع الصوتية من جهاز الكمبيوتر

ُقل اُنقلوا اآلن اإلجابات يف كتبكم.  .٣

اختياري: اُطلب من التالميذ التوفيق بني األجهزة املذكورة 
يف التمرين األّول «الِحظ واكتب» وكّل وصف من الجدول.

الدرس ۳ ص. ٢٠-٢١

لنتعلَّْم من 
خالل التطبيق

ْق في الفهم لنتعمَّ
الهدف: التأّكد من املعرفة التي عىل التالميذ 

اكتسابها اليوم وتعزيزها.

الوقت: ٥-١٠ دقائق

الِحظ واكتب  .١

١.  اِسأل ما بعض مكّونات جهاز الكمبيوتر 
الواردة يف هذا الدرس؟ اِسمح للتالميذ 

بالعودة إىل الدرس إليجاد إجابات ُمحتَملة.

٢.  اِقرأ املهّمة بصوت عاٍل. اُنظر إىل الكلمات 
الواردة يف مستطيل الكلمات، ثّم ُقل اآلن 

عنِونوا الكمبيوتر. دَع التالميذ ينجزون هذه 
املهّمة ضمن مجموعات ثنائية أو مجموعات 

صغرية قبل التحّقق منها أمام الجميع يف 
الفصل.

اإلجابات:

آلة
الطباعة

فأرة 
التحكّم

املاسح 
الضوئي

شاشة 
العرض

لوحة 
املفاتيح

مكّرب 
الصوت

ْق في الفهم لنتعمَّ
الهدف: تعزيز معلومات التالميذ وتحديد 

الثغرات فيها.

الوقت: ٥-١٠ دقائق

فكِّر واكتب  .٢

١.  اِقرأ السؤال بصوت عاٍل. إذا واجه التالميذ 
صعوبات يمكنك إنجاز الصّف األّول معهم 

كمثال وإعطاؤهم الحرف األّول من كّل 
كلمة مفقودة.

٢.  ُقل اآلن اكتبوا الكلمات املفقودة. دَع 
التالميذ يعودون إىل كتاب التلميذ إليجاد 

اإلجابات. يمكنهم مقارنة إجاباتهم 
بإجابات زمالئهم يف الفصل. اِخرت عدًدا من 
التالميذ لإلجابة وأفِسح لهم املجال إلكمال 

الجدول املرسوم عىل السبّورة.

  
 

  

  .

.         

(printer)   (mouse)   (keyboard)  
(speaker)   (screen)   (scanner)  

 

 

 
 

 

 

 

  .

.            

         

      :   

      

      

         

         

       

       

 

  .

    .           
.     .      

.         .
 

.   ( )       .
 

  .

            
 
 

   

  .

.       .        
           .

 
 

        .
  :  

  :  
  :   

.               .
 
 

               .
               !

        .
 
 

٥٥ الدرس ٣  الدرس ٣  ٥٤



٥٧ الدرس ٤ 

لنستكِشْف
الهدف: التفكري يف كيفية تواصل جهاز الكمبيوتر معك 

وتنفيذه أوامرك.

الوقت: ٢-٥ دقائق

اِتِّبع خطوات روتني ٤: فكِّر-تعاون-تشاَرك!• 

اِسمح بإجابات متنّوعة رشط أن تكون كّلها متعّلقة بسؤال • 
لنتفاَعْل مًعا.

(إجابات ُمقرتَحة: يستخدم الكمبيوتر لغة خاّصة للتواصل، 
وينّفذ أوامرنا بحسب امُلدخالت التي نوّفرها له.)

اختياري: لتحّفز التالميذ عىل النقاش، اِطرح عليهم املزيد 
من األسئلة، مثل <االسم>، أّي نوع من األوامر يمكننا أن 

ندخل إىل الكمبيوتر؟ هل يمكنك إعطاء مثال عىل ذلك؟ إلخ.

ذكِّر التالميذ بأن يعطوا سببًا آلرائهم.• 

لنتعلَّْم
الهدف: التعلُّم عن أنظمة تشغيل الكمبيوتر.

الوقت: ١٥-٢٠ دقيقة

ُقل سنقرأ اآلن عن الخطوات التي تحدث عند استخدام • 
جهاز الكمبيوتر. عندما ننتهي من القراءة سنتمّكن من 

ِذكر ما يحدث يف كّل منها.

اِتِّبع خطوات روتني ٧: جدول «أعرف، أوّد أن أعرف، تعّلمت»• 

الدرس ٤  ٥٦

الدرس ٤ ص. ٢٢-٢٣

البرمجيات وأنظمة التشغيل
األهداف

أرشح العمليات الرئيسة الخاّصة بأنظمة • 
التشغيل والربمجيات.

أرشح الفرق بني األجهزة والربمجيات.• 

المهارات الحياتية

تعّلم لتكون: التواصل• 

تعّلم لتعرف: اإلبداع• 

الِقيَم

ِقيَم العمل: التعاون• 

القضايا والتحّديات

قضايا العوملة: الوعي التكنولوجي• 

األدوات المطلوبة

أوراق وأقالم (لنستكِشْف وأنا وتكنولوجيا • 
املعلومات واالتّصاالت)

األهداف
الهدف: تشجيع التالميذ عىل تحّمل مسئولية تلبية حاجاتهم 

التعّلمية ومساراتها، وعىل التفكري فيما يعرفونه مسبًقا عن 
الربمجيات وأنظمة التشغيل.

الوقت: ٢-٣ دقائق

اِتِّبع خطوات روتني ٢: ماذا عيلّ أن أفعل؟• 

(إجابات ُمقرتَحة: عيلّ أن أنتبه إىل املبادئ األساسية 
للربمجيات وأنظمة التشغيل، وتعريف األجهزة والربمجيات، 

والفرق بينهما!)

ُقل ستتمّكنون يف نهاية هذا الدرس من كّل تلك األمور!• 
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دعم أساليب التدريس لفئات الدمج يف الفصل

اإلعاقة الذهنية 
وبطء التعّلم

طيف 
التوّحد 

ضعاف 
السمع

صعوبات 
التعّلم

املكفوفون وضعاف البرصالشلل الدماغي واإلعاقة الحركية

كتابة املصطلحات (Microsoft-cpu) باللغة اإلنجليزية 
ومقابلها املصطلحات باللغة العربية عىل السبّورة وتحديدها يف 

كتاب التلميذ. 
استخدام خرائط التدّفق البرصية التي تعتمد عىل تتابع خطوات 

اإلجراءات العملية للكتابة يف برنامج وورد وتسلسلها. 

دعم التلميذ بمساعدة أقرانه يف الكتابة. 
تبسيط االستجابات قد تكون شفهية أو بواسطة 

إيماءات أو حركة اليد أو التوصيل أو اإلجابة 
باستخدام الكمبيوتر إن أمكن. 

إدماجهم يف مجموعات عمل وتعيني املهاّم بحسب 
إعاقاتهم.

وصف الرسم التخطيطي 
الخاّص بكيفية إدخال 

البيانات يف برنامج 
مايكروسوفت وورد.



٥٩ الدرس ٤ 

لنستكِشْف
الهدف: تصميم رسم تخطيطي إلظهار املراحل يف نظام 

تشغيل الكمبيوتر؛ السماح للتالميذ بالعمل برسعة، وإبداع 
وتعاون لتوليد األفكار؛ إنجاز نشاط يرتكز عىل أفكارهم 

للوصول إىل األهداف.

الوقت: ٥-١٠ دقائق

قدِّم املوضوع. ُقل سنصّمم اآلن رسًما تخطيطيٍّا!• 

اِتِّبع خطوات روتني ١٣: عصف ذهني• 

 يف نهاية الفقرة اسأل ما األفكار التي خطرت إىل ذهنك؟ • 
أخِرب زمالءك يف الفصل عن رسمك التخطيطي. دَع كّل 

فريق يقّدم أفكاره ويعرض رسمه التخطيطي. تأّكد من أّن 
ع املستمعني أثناء  الجميع يف الفريق ساهموا يف العمل. شجِّ

العرض عىل طرح األسئلة حول الرسم التخطيطي. اِمدح 
كّل فريق لجهوده يف نهاية كّل عرض.

اختياري: اُعرض رسومات التالميذ عىل الجدار واسمح لهم 
بالتجّول بينها وكأنّهم يف معرض. يمكن للتالميذ بعد ذلك أن 

يصّوتوا ألفضل رسم تخطيطي.

المهارات الحياتية
اِسأل التالميذ كيف يمكننا التواصل بفّعالية. (إجابات 

ُمقرتَحة: نحن بحاجة إىل مهارات كالمية وغري كالمية.)

لنراِجْع
الهدف: التأّكد من املعرفة التي عىل التالميذ اكتسابها اليوم 

وتعزيزها.

الوقت: يُنَجز هذا النشاط يف املنزل

اِتِّبع خطوات روتني ١٦: لتختربك أُرستك• 

(إجابات ُمقرتَحة: ١. الجهاز هو الجزء امللموس من 
الكمبيوتر، أّما الربنامج أو اإلرشادات فهو ما يعطي الجهاز 

ههم إىل  األوامر لينّفذها؛ ٢. إجابات التالميذ الشخصية. وجِّ

الرسم التخطيطي ملساعدتهم عىل اإلجابة.)

يف نهاية هذه الفقرة ُقل أحسنتم! تعّلمتم الكثري يف هذا • 
الدرس!

اختياري: يف الدرس التايل، اُطلب من التالميذ أن يقولوا 
لزمالئهم يف الفصل أّي املفاهيم يتذّكرون وأيّها ما يزالون 

بحاجة إىل العمل عىل اكتسابها.

تقييم ذاتي
الهدف: مساعدة التالميذ عىل إتمام تقييم ذاتي صادق 

والحصول عىل املساعدة الالزمة لتنمية املهارات املكتسبة. 
ع التالميذ عىل ممارسة التفكري الناقد. شجِّ

د؛ يُنَجز النشاط يف املنزل الوقت: غري محدَّ

اِتِّبع خطوات روتني ١٧: ٣-٢-١• 

ز التالميذ عىل إعطائك بعض األفكار واكتبها  اختياري: حفِّ
ا بكّمية املفاهيم التي  عىل السبّورة، مثال: أنا فخور جدٍّ

تذّكرتها يف فقرة لنراِجْع.

الدرس ٤  ٥٨
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ُكن أنت الخبير! 
هناك نوعان أساسيان من برمجيات جهاز الكمبيوتر، نظام التشغيل والتطبيق. ينّظم نظام التشغيل األجزاء املختلفة للجهاز، أّما 

التطبيق فيعطي األوامر للكمبيوتر، مثال: كتابة نّص أو لعب لعبة.

بين المنزل والمدرسة
املهارات الحياتية: تعّلم لتعرف: اإلبداع

اُطلب من التالميذ أن يعرضوا ألفراد أَُرسهم الرسوم 
التخطيطية التي أنجزتها فرقهم يف فقرة لنستكِشْف. يمكن 
للتالميذ أن يرشحوا ما يحدث يف كّل مرحلة من مراحل لعبهم 

عىل الكمبيوتر.

نصيحة تعليمية
الختبار فهم التالميذ الفرق بني الجهاز وبرمجياته، أعِط أمثلة 

عىل كليهما واطلب من التالميذ أن يصنّفوها كما هو مناسب.



أنا وتكنولوجيا المعلومات واالتّصاالت
الهدف: أن يعطي التالميذ طابًعا شخصيٍّا 

للموضوع ويظهروا فهًما للعالقة بني برنامج لعب، 
ونظام التشغيل، ووحدة املعالجة املركزية.

الوقت: ٥-١٠ دقائق

فكِّر وارسم  .٣

اِقرأ املهّمة بصوت عاٍل.  .١

ُقل ستعملون اآلن مع زمالئكم!  .٢

٣.  دَع التالميذ يجلسون ضمن ِفَرق من ثالثة 
أشخاص.

٤.  ُقل يحتاج أحد أعضاء الفريق إىل ورقة 
وقلم، وهو من سيسّجل أفكاركم عىل 

الورقة. وعىل تلميذ آخر من الفريق أن 
يرسم أجزاء الرسم التخطيطي املختلفة.

اختياري: دَع الِفَرق تتبادل أعمالها.

فكِّر وأِجب  .٤

١.  ُقل فليجلس كّل واحد منكم جنبًا إىل 
جنب زميل له يف الفصل وناقشا السؤال. 
عىل التالميذ أن يتناقشوا حول السؤال يف 

مجموعات ثنائية.

٢.  تجوَّل يف الفصل واستِمع إىل التالميذ 
يتحّدثون. قدِّم لهم املساعدة إن احتاجوا 
إليها. اِحرص عىل أن يراجعوا بعض ما 

تعّلموه سابًقا.

ز التالميذ عىل إعطائك إجابات عن  ٣.  حفِّ
األسئلة. دَع التالميذ يمثّلون محادثة 

يرغبون القيام بها مع إحدى شخصيات 
املايض.

أنشطة التوّسع
١  اُطلب من التالميذ البحث عىل شبكة اإلنرتنت 

عن كيفية تطوير ألعاب اإلنرتنت من ِقبَل هواة 
األلعاب. 

٢  اُطلب من التالميذ أن يسألوا والديهم وأجدادهم 
عن األلعاب التي كان يمارسها األطفال قبل 

اخرتاع الكمبيوترات وألعاب الفيديو.

الدرس ٤ ص. ٢٤-٢٥

لنتعلَّْم من 
خالل التطبيق

ْق في الفهم لنتعمَّ
الهدف: التأّكد من املعرفة التي عىل التالميذ 

اكتسابها اليوم وتعزيزها.

الوقت: ٥-١٠ دقائق

الِحظ وأكِمل  .١

ه التالميذ إىل الكلمات يف مستطيل  ١.  وجِّ
الكلمات وتعامل مع املفردات الصعبة كما 

تراه مناسبًا.

٢.  اِقرأ املهّمة بصوت عاٍل، وأفِسح املجال 
للتالميذ ليكملوا هذه املهّمة بمفردهم قبل 

مقارنة إجاباتهم بإجابات زمالئهم يف 
الفصل.

الربمجيات أنظمة التشغيل األجهزة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وحدة املعالجة 
املركزية

جوجل كروم

برنامج معالجة 
الكلمات

العروض التقديميةلوحة املفاتيح

Windows®

تطبيقات األلعابشاشة العرض

اِقرأ وطاِبق  .٢

ه التالميذ إىل النظر إىل الصور  ١.  وجِّ
واستخراج ما تظهره كّل منها.

٢.  اِقرأ املهّمة بصوت عاٍل، وأفِسح املجال 
للتالميذ ليكملوا هذه املهّمة بمفردهم قبل 

مقارنة إجاباتهم بإجابات زمالئهم يف 
الفصل.

(اإلجابات: ١ ج؛ ٢ أ؛ ٣ د؛ ٤ ب)
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٦١ الدرس ٤  الدرس ٤  ٦٠



٦٣ الدرس ٥ 

لنتعلَّْم
الهدف: منح التالميذ القدرة عىل قراءة النصوص بطريقة 

تحافظ عىل اهتمامهم بها؛ مساعدة التالميذ عىل تحسني 
مهارات القراءة الخاّصة بهم.

الوقت: ١٥-٢٠ دقيقة

ُقل سنقرأ اآلن عن التكنولوجيا املساِعدة، وعندما ننتهي من • 
ذلك سنتمّكن من رشح ماهيّة التكنولوجيا املساِعدة وكيفية 

تحسينها حياة األشخاص ذوي الهمم.

اِتِّبع خطوات روتني ١١: زمالء القراءة• 

١  شكِّل مجموعات ثنائية، بحيث يجلس كّل تلميذ جنبًا إىل 
جنب زميل له يف الفصل، ومن املفّضل أن يتمتّعا بمستوى 

القراءة نفسه.

٢  ُقل أنتما زميال قراءة ما يعني أّن عىل كلٍّ منكما مساعدة 
اآلخر عىل القراءة. تناوبا عىل قراءة النّص أحدكما لآلخر، 

وتذّكرا أن تطلبا الدعم أحدكما من اآلخر عندما تدعو 
الحاجة، أو حتّى يمكن أن تطلبا من اآلخر استالم دور 

القراءة لفرتة معيّنة. سأتجّول يف أنحاء الفصل إن احتجتم 
إيلّ.

٣  أِرش إىل الجزء من النّص الذي تريد منهم قراءته. ُقل رجاء 
أن تقرأ هذا املقطع لزميلك، وعندما تسمعني أنادي «حان 
دوري!» هذا يعني أنّني سأقرأ بصوت عاٍل لبعض الوقت، 

ثّم سأتوّقف ويمكنكما معاودة القراءة سويٍّا.

٤  يعمل زمالء القراءة سويٍّا يف مجموعات ثنائية، فيما 
تراقبهم أثناء تجّولك يف الفصل.

٥  الكتساب الوقت يف خالل الدرس، ناِد «حان دوري!» واقرأ 
مقطًعا بصوت عاٍل، ثّم سلِّم املقطع التايل لزمالء القراءة. 
أكِمل يف تبادل األدوار ليتدّرب التالميذ عىل اإلصغاء إليك 

كما يُصغي بعضهم إىل بعض.

اختياري: بعد أن ينهوا القراءة، اِطرح عليهم املزيد من 
األسئلة، مثال: من يستخدم التكنولوجيا املساِعدة؟ األشخاص 

ذوي الهمم. ما بعض األمثلة عىل التكنولوجيا املساِعدة؟ 
برمجيات تكبري الشاشة؛ السّماعات؛ برمجيات التواصل 

البديلة؛ األدوات الرياضية.

لنتفاَعْل مًعا
الهدف: انخراط التالميذ يف نقاش يؤّدي إىل تحقيق أحد 
أهداف الدرس أو مهارة حياتية؛ استخدام التفكري الناقد 

للبحث عن أدّلة يف الصور.

الوقت: ٢-٥ دقائق

اِتِّبع خطوات روتني ٥: محّققو الصور!• 

١  اِلفت انتباه التالميذ إىل فقرة لنتفاَعْل مًعا. اُطلب من 
التالميذ حجب الصورة بكتاب.

٢  اِقرأ سؤال فقرة لنتفاَعْل مًعا بصوت عاٍل، وحدِّد تعريف 
األشخاص ذوي الهمم. (اُنظر إىل مخطَّط الدرس.)

ز التالميذ عىل إعطائك إجابات رسيعة. حفِّ  ٣

٤  ُقل ستكونون محّققي صور! اِكشفوا عن الصورة وابحثوا 
فيها عن أدّلة!

صوا الصورة. أخربوا  ٥  ُقل اِجلسوا وجًها لوجه، وتفحَّ
بعضكم بعًضا بما تكتشفونه.

ز  ٦  اِقرأ سؤال لنتفاَعْل مًعا بصوت عاٍل مجّدًدا، وحفِّ
التالميذ ُفرادى عىل اإلجابة. إذا واجهوا صعوبة يف ذلك، 

أِرش إىل الساق االصطناعية واسألهم عن الطرق التي 
من خاللها تساعد التكنولوجيا عىل صنع األطراف 

االصطناعية.

اختياري: لتحّفز التالميذ عىل النقاش، اِطرح عليهم املزيد 
من األسئلة، مثل <االسم>، كيف تساعد التكنولوجيا شخًصا 
يعاني من ضعف البرص أو السمع؟ هل يمكنك إعطاء مثال 

عىل ذلك؟ إلخ.

ذكِّر التالميذ بأن يعطوا سببًا آلرائهم.• 

الدرس ٥  ٦٢

الدرس ٥ ص. ٢٦-٢٧
دعم األشخاص ذوي الهمم

األهداف

أرشح تعريف التكنولوجيا املساِعدة.• 

أناقش كيف تحّسن التكنولوجيا حياة • 
األشخاص ذوي الهمم.

أقرتح وسيلة تكنولوجية يمكنها أن تساهم يف • 
تحسني حياة اآلخرين.

المهارات الحياتية

تعّلم لتعرف: اإلبداع• 

تعّلم لتتعايش مع اآلخرين: التعاطف؛ احرتام • 
اآلخر

الِقيَم

ِقيَم التعايش: االحرتام؛ التسامح وقبول اآلخر• 

القضايا والتحّديات

قضايا التمييز: التمييز ضّد ذوي الهمم• 

األدوات المطلوبة

أوراق وأقالم (لنستكِشْف)• 

(إجابات ُمقرتَحة: هذه فرصتنا للتعّرف عىل التكنولوجيا • 
املساِعدة، ومناقشة الطرق التي تحّسن من خاللها 

التكنولوجيا حياة األشخاص ذوي الهمم، واقرتاح 

تكنولوجيا يمكنها أن تحّسن حياة اإلنسان.)

األهداف
الهدف: إثارة اهتمام التالميذ بأهداف الدرس ومحتواه.

الوقت: ٢-٣ دقائق

اختياري: لوضع موضوع الدرس ضمن إطار أفضل، اُكتب 
ز التالميذ عىل إعطائك  عىل السبّورة األشخاص ذوو الهمم. حفِّ
تعريًفا لهذه العبارة واسألهم عن االحتياجات الخاّصة لهؤالء 
األشخاص، مثال: قد يعانون من ضعف يف النظر، أو السمع، 
أو من خلل القراءة. اِسأل التالميذ إن كانوا يعرفون أشخاًصا 
ا بك يف حال لم  من ذوي الهمم، واستعّد إلعطائهم مثًال خاصٍّ

يتمّكنوا من اإلجابة عن السؤال أو رغبوا يف ذلك.

اِتِّبع خطوات روتني ١: حان وقت االستكشاف!• 
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٦٥ الدرس ٥ 

لنستكِشْف
الهدف: اقرتاح تكنولوجيا يمكن أن تحّسن حياة اإلنسان. 

السماح للتالميذ بالعمل برسعة، وإبداع، وتعاون لتوليد 
األفكار وإنجاز نشاط يرتكز عليها يوصلهم إىل األهداف.

الوقت: ٥-١٠ دقائق

قدِّم املوضوع. ُقل سنفّكر اآلن كاملخرتعني!• 

اِتِّبع خطوات روتني ١٣: عصف ذهني• 

١.  عند االنتهاء، اِسأل ما األفكار التي راودتك؟ أخِرب زمالءك 
يف الفصل عن اخرتاعاتك. دَع كّل فريق يعرض أفكاره 

ورسوماته. اِحرص عىل أن يشارك جميع أفراد الفريق يف 
العمل.

ع املستمعني عىل طرح األسئلة حول  ٢.  أثناء العروض، شجِّ
االخرتاعات. اِمدح كّل ِفرقة عىل جهودها يف نهاية كّل 

عرض.

اختياري: اُعرض رسومات الِفَرق عىل الجدار ودَع التالميذ 
يتجّولون بينها وكأنّهم يف معرض. يمكنهم بعد ذلك 

التصويت لالخرتاع األكثر إبداًعا وإفادة.

المهارات الحياتية
اِسأل التالميذ عن سبب أهّمية إظهار التعاطف واالحرتام 
لألشخاص املختلفني عنّا. (إجابات ُمقرتَحة: فهم أّن كّل 

شخص فريد من نوعه، وأّن معرفتنا باختالفاتنا يساعدنا 

عىل التعايش.)

لنراِجْع
الهدف: التأّكد من املعرفة التي عىل التالميذ اكتسابها اليوم 

وتعزيزها.

الوقت: ٥-١٠ دقائق

اِتِّبع خطوات روتني ١٥: اِختِرب زميلك• 

يف نهاية هذه الفقرة ُقل أحسنتم! تعّلمتم الكثري يف هذا • 
الدرس!

اختياري: يف الدرس التايل، اُطلب من التالميذ أن يقولوا 
لزمالئهم يف الفصل أّي املفاهيم يتذّكرون وأيّها ما زالوا 

بحاجة إىل العمل عىل اكتسابها.

تقييم ذاتي
الهدف: تقييم التالميذ عملية التعّلم الخاّصة بهم وتحديدهم 

الخطوات التالية.

د؛ يُنَجز النشاط يف املنزل. الوقت: غري محدَّ

اِتِّبع خطوات روتني ١٨: وعد للمستقبل!• 

الدرس ٥  ٦٤
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ُكن أنت الخبير! 
للتكنولوجيا املساِعدة مستقبل واِعد يتضّمن اخرتاعات مثل: إنرتنت األشياء (IoT) الذي يصل كّل األجهزة املنزلية بالهاتف الذكي، 

فيتمّكن بذلك األشخاص ذوو الهمم من التحّكم يف أجهزتهم املنزلية بواسطة التعّرف الصوتي؛ سيّارة يمكن لفاقدي البرص 
قيادتها؛ كرّيس متحّرك لتسّلق الساللم من دون االضطرار إىل النهوض عنه؛ املساعدة عىل التنّقل بواسطة إشارات نظام تحديد 
املواقع العاملي (GPS): تطّور رشكات الهواتف الذكية القدرة عىل الولوج إىل برمجيات نظام تحديد املواقع العاملي يف أجهزتهم 

ليتمّكن فاقدو البرص من تلّقي اإلرشادات الصوتية.

بين المنزل والمدرسة
املهارات الحياتية: تعّلم لتعرف: اإلبداع

اُطلب من التالميذ أن يعرضوا ألُرسهم رسومات اخرتاع ِفَرقهم 
تكنولوجيا مساِعدة، ويرشحوا كيفية عملها وكذلك كيفية 

مساعدتها األشخاص ذوي الهمم. يمكنهم أيًضا منح أَُرسهم 
أمثلة أخرى عن التكنولوجيا املساعدة التي تعّرفوا عليها حتّى 

اآلن.

نصيحة تعليمية
الختبار فهم التالميذ أنواع التكنولوجيا املساِعدة املختلفة، َسمِّ 
إعاقة واطلب منهم إخبارك أّي نوع من التكنولوجيا املساِعدة 

قد يكون مفيًدا لها.



أنا وتكنولوجيا المعلومات واالتّصاالت
الهدف: إضفاء طابع شخيص عىل املوضوع 
واكتساب الشعور بالتعاطف واالحرتام تجاه 

االختالف والتنّوع يف املجتمع.

الوقت: ٥-١٠ دقائق

فكِّر وأِجب  .٤

١.  ُقل فليجلس كّل واحد منكم جنبًا إىل 
جنب زميل له يف الفصل وناقشا السؤال. 
عىل التالميذ أن يتناقشوا حول السؤال يف 

مجموعات ثنائية.

٢.  تجوَّل يف الفصل واستِمع إىل التالميذ 
يتحّدثون. قدِّم لهم املساعدة إن احتاجوا 
إليها. اِحرص عىل أن يراجعوا بعض ما 

تعّلموه سابًقا.

ز التالميذ عىل إعطائك إجابات عن  ٣.  حفِّ
األسئلة، اُكتبها عىل السبّورة وقاِرن بني 

األفكار.

اختياري: أنِجز الصّف األّول من الجدول مع 
التالميذ يف الفصل كمثال. (إجابات ُمقرتَحة: ١. 

اللعب بألعاب الفيديو؛ ٢. قد ال يتمّكنون من رؤية 

الصور أو سماع األصوات؛ ٣. برمجيات تكبري 

الشاشة وسّماعات)

أنشطة التوّسع
١  اُطلب من التالميذ البحث عرب شبكة اإلنرتنت 
عن تكنولوجيا مساِعدة ما زالت قيد التطّور 

للمستقبل.

٢  اُطلب من التالميذ إجراء مقابلة مع شخص 
يعرفونه يستخدم تكنولوجيا مساِعدة، 

واسألهم كيف ساعدهم ذلك، وكيف يمكن 
تطوير هذه التكنولوجيا.

اِقرأ وأكِمل  .٣

١.  اِقرأ السطر األّول من اإلرشادات وأِرش إىل صورة 
ستيفن هوكينج. أكِمل قراءة اإلرشادات وتعامل مع 

املفردات الصعبة كما تراه مناسبًا.

٢.  عىل التالميذ إنجاز النشاط بمفردهم قبل مقارنة 
إجاباتهم بإجابات زمالئهم والتحّقق منها بالتعاون 

مع الجميع يف الفصل. (اإلجابات: أ. ٤؛ ب. ٢، ج. ٣؛ د. 
٥؛ ه. ١)

الدرس ٥ ص. ٢٨-٢٩

لنتعلَّْم من 
خالل التطبيق

ْق في الفهم لنتعمَّ
الهدف: التأّكد من املعرفة التي عىل التالميذ 

اكتسابها اليوم وتعزيزها.

الوقت: ٥-١٠ دقائق

ناِقش ضمن مجموعات ثنائية  ١

١.  ذكِّر التالميذ بأنّه ليس بالرضورة أن 
ه التالميذ  تكون التكنولوجيا إلكرتونية. وجِّ

إىل الصور وامنحهم املزيد من األمثلة 
عىل تكنولوجيا الحياة اليومية، مثال: 

ف الشعر، والدّراجة. التليفزيون، ومجفِّ

٢.  اِقرأ السؤال بصوت عاٍل. اُنظر إىل 
االحتماالت، ثّم ُقل اآلن أِجب عن السؤال. 
أفِسح املجال أمام التالميذ لينجزوا هذه 

املهّمة بمفردهم قبل أن يقارنوا إجاباتهم 
بإجابات زمالئهم.

القضايا والتحّديات
الهدف: االهتمام بقضايا عدم التمييز وقضايا 

التمييز ضّد ذوي الهمم.

الوقت: ١٠-١٥ دقيقة

فكِّر وأِجب  .٢

١.  اِقرأ اإلرشادات بتمّعن، وتعامل مع املفردات 
ع التالميذ  الجديدة كما تراه مناسبًا. شجِّ

عىل إيجاد صور لتلك االخرتاعات أو 
رسمها. (إجابات ُمقرتَحة: ١. املكفوفون؛ 

٢. املكفوفون؛ ٣. فاقدو السمع؛ ٤. ضعاف 

البرص؛ اإلعاقة الحركية)
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لنتفاَعْل مًعا
الهدف: أن يفّكر التالميذ يف خرباتهم الخاّصة مع 

التكنولوجيا ومعرفتهم بها.

الوقت: ٢-٥ دقائق

اِتِّبع خطوات روتني ٤: فكِّر-تعاون-تشاَرك!• 

اِقبل بإجابات متعّددة ومختلفة برشط أن تتعّلق كّلها • 
باملشكالت الشائعة للتكنولوجيا. (إجابات ُمقرتَحة: ال 

يصدر الصوت؛ الكمبيوتر يعمل ببطء؛ التطبيقات تتعّطل)

اختياري: لتحّفز التالميذ عىل النقاش، اِطرح عليهم املزيد 
من األسئلة، مثل <االسم>، كيف تحّل مشكالت تكنولوجيا 

املعلومات واالتّصاالت؟ <االسم>، هل من األفضل طلب 
املساعدة من أحدهم أو محاولة حّل مشكالت تكنولوجيا 

املعلومات واالتّصاالت بأنفسنا؟ ِلم اخرتت تلك اإلجابة؟ هل 
يمكنك إعطاء مثال عىل ذلك؟ إلخ.

ذكِّر التالميذ بأن يعطوا سببًا آلرائهم.• 

لنتعلَّْم
الهدف: التعّرف عىل مشكالت التكنولوجيا والحلول امُلحتَملة 

لها.

الوقت: ١٥-٢٠ دقيقة

ُقل سنقرأ اآلن عن مشكالت مختلفة متعّلقة بالتكنولوجيا. • 
وعند االنتهاء، سنتمّكن من ِذكر طرق لحّلها.

اِتِّبع خطوات روتني ٩: خريطة ذهنية• 

اِلفت انتباه التالميذ إىل فقرة لنتعلَّْم.

١  اُكتب عىل السبّورة تكنولوجيا املعلومات واالتّصاالت: 
املشكالت الشائعة والحلول، ثّم ارسم خمسة مربّعات 

كبرية يف وسط السبّورة وُقل اِقرأوا عن مشكالت 
التكنولوجيا وحلولها واكتبوها يف الخريطة الذهنية. (اُنظر 

إىل مخطَّط الدرس.)

٢  دَع التالميذ يقرأون املعلومات يف فقرة لنتعلَّْم. أوقفهم عىل 
النقاط املفيدة من النّص وأضفها إىل الخريطة الذهنية عىل 

السبّورة. (اُنظر إىل مخطَّط الدرس.) الهدف هو تنظيم 
مرئي ملا تعّلمه التالميذ عن املوضوع.

اختياري: بعد انتهائهم من القراءة اِطرح عليهم املزيد من 
األسئلة، مثال: هل واجهت أيٍّا من هذه املشكالت؟ كيف حَللت 

املشكلة؟ ِلم من املفيد معرفة كيفية حّل هذه املشكالت؟ 
(إجابات ُمقرتَحة: يمكننا استخدام مهارتنا يف حّل املشكالت 

وأن نكون مستقّلني.)

اختياري: ُقل اآلن اُنقلوا الخريطة الذهنية يف دفاتركم أو عىل 
ورقة مستقّلة.

اإلجابات:

أِعد تشغيل الجهاز وحاِول 
فتح التطبيق من جديد.

اِمسح التطبيق وأِعد تثبيته.

عدم التمّكن من 
فتح تطبيق ما

تأكَّد من قيامك 
بتحديث الربمجيات.

اِبحث يف ملّف 
التنزيالت 

 ،(Downloads)
أو املستندات 

(Documents)، أو 
.(Pictures) الصور

حاِول البحث بواسطة 
صندوق البحث 

(Search box) املوجود 
يف أسفل الشاشة إىل 
يمني شعار ويندوز 

.(Windows®)

تعجز عن إيجاد 
ملّف ما.

استبدال فأرة 
التحّكم

تأكد من توصيل 
كابل فأرة التحّكم 

باملكان املناسب وأِعد 
تشغيل الجهاز.

مؤرش فأرة
التحّكم ال يعمل

تأكد من توصيل 
كابل لوحة املفاتيح 
يف املكان املناسب 
املتّصل باللوحة األّم

استبدال لوحة 
املفاتيح

عدم تمكن من 
الكتابة باستخدام 
لوحة املفاتيح

اِضغط عىل أزرار 
 (Alt)و ،(Ctrl)
و(Del) مًعا ملّدة 
قصرية من الزمن.

حاِول إطفاء جهازك 
وإعادة تشغيله.

توقُّف شاشة 
العرض

الدرس ٦  ٦٨

الدرس ٦ ص. ٣٠-٣١

تكنولوجيا المعلومات 
واالتّصاالت: المشكالت الشائعة 

والحلول
األهداف

أناقش املشكالت التي واجهتها يف املدرسة • 
أو يف املنزل عىل صعيد تكنولوجيا املعلومات 

واالتّصاالت.

أناقش املشكالت التي قد يواجهها اآلخرون أثناء • 
استخدامهم الوسائل التكنولوجية.

أقِرتح حلوًال ملعالجة املشكالت الشائعة الخاّصة • 
بتكنولوجيا املعلومات واالتّصاالت.

المهارات الحياتية

تعّلم لتعرف: اإلبداع؛ حّل املشكالت• 

القضايا والتحّديات

قضايا العوملة: الوعي التكنولوجي• 

األدوات المطلوبة

أوراق وأقالم (أنا وتكنولوجيا املعلومات • 
واالتّصاالت)

اختياري: اِسأل أّي األهداف يمكنكم تطبيقها حتّى اآلن؟ 
زهم عىل إعطائك بعض األفكار. حفِّ

٣  اِسأل إالَم يجب أن ننتبه يف خالل هذا الدرس؟

ز التالميذ عىل إعطائك بعض األفكار، مثال:  ٤  حفِّ
عيلّ االنتباه إىل مشكالتي مع تكنولوجيا املعلومات 

واالتّصاالت. (اُنظر إىل اإلجابات امُلقرتَحة يف مخطَّط 
الدرس.)

٥  اُكتب أفكار التالميذ عىل السبّورة، وذكِّرهم بأن ينتبهوا 
إليها يف خالل الدرس.

(إجابات ُمقرتَحة: عيلّ االنتباه إىل مشكالتي مع تكنولوجيا 
املعلومات واالتّصاالت، ومشكالت شائعة أخرى مذكورة، 

وكيف يمكنني حّل هذه املشكالت!)

ُقل ستتمّكنون يف نهاية هذا الدرس من كّل تلك األمور!  ٦

األهداف
الهدف: تشجيع التالميذ عىل تحّمل مسئولية تلبية حاجاتهم 

التعّلمية ومساراتها، وعىل التفكري فيما يعرفونه مسبًقا عن 
التكنولوجيا.

الوقت: ٢-٣ دقائق

اختياري: للفت انتباه التالميذ ُقم معهم بعصف ذهني 
حول خربات مختلفة ومشكالت قد نواجهها عند استخدام 

التكنولوجيا.

اِتِّبع خطوات روتني ٢: ماذا عيلّ أن أفعل؟• 

١  اِلفت انتباه التالميذ إىل موضوع الدرس. ُقل سنتعّلم يف 
هذا الدرس عن مشكالت تكنولوجيا املعلومات واالتّصاالت 

وحلولها. (اُنظر إىل مخطَّط الدرس.)

اِقرأ األهداف بصوت عاٍل أمام التالميذ يف الفصل.  ٢
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لنستكِشْف
الهدف: التعرُّف عىل مشكالت التكنولوجيا وكيفية الكشف 

عن أعطالها.

الوقت: ٥-١٠ دقائق

قدِّم املوضوع. ُقل سنفّكر اآلن يف كيفية حّل مشكالت • 
تكنولوجيا املعلومات واالتّصاالت.

اِتِّبع خطوات روتني ١٤: نقاش ضمن مجموعة من اثنني • 
إىل أربعة

اختياري: لتعزيز التفكري الناقد، اِسأل التالميذ ما إذا فّكروا 
يف الحّل نفسه وأيّهما أفضل.

المهارات الحياتية
أِشد بقدرة بعض التالميذ أو كّلهم عىل حّل املشكالت 

والتساؤالت. اِرشح لهم أنّهم سيستخدمون هذه املهارة يف 
خالل الدرس.

لنراِجْع
الهدف: التأّكد من املعرفة التي عىل التالميذ اكتسابها اليوم 

وتعزيزها.

الوقت: ٥-١٠ دقائق

اِتِّبع خطوات روتني ١٥: اِختِرب زميلك• 

يف نهاية هذه الفقرة ُقل أحسنتم! تعّلمتم الكثري يف هذا • 
الدرس!

اختياري: اُطلب من التالميذ أن يتشاركوا إجاباتهم 
ويصّوتوا ألفضلها.

تقييم ذاتي
الهدف: تقييم التالميذ عملية التعّلم الخاّصة بهم وتحديدهم 

الخطوات التالية.

د؛ يُنَجز النشاط يف املنزل. الوقت: غري محدَّ

اِتِّبع خطوات روتني ١٨: وعد للمستقبل!• 

الدرس ٦  ٧٠
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ُكن أنت الخبير! 
هناك تقنيّات أساسية لكشف األعطال يمكنك استخدامها إلصالح مشكالت تكنولوجيا املعلومات واالتّصاالت.

ل كّل من خطواتك لتتذّكر ما فعلته بالتفصيل.•  سجِّ

إذا وردك إشعار بالخطأ من الكمبيوتر الخاّص بك، اِحرص عىل تدوينه وحفظه، إذ من املمكن أن يواجه آخرون الخطأ نفسه.• 

إذا واجهت مشكلة مع أحد أجزاء جهاز الكمبيوتر الخاّص بك، كشاشة العرض أو لوحة املفاتيح، فتأكَّْد من أن تكون كّل • 
الكابالت موصولة بشكل صحيح يف املكان املناِسب.

إطفاء الكمبيوتر وإعادة تشغيله، كمحاولة أخرية، يمكن أن يحّل مشكالت أساسية كثرية.• 

بين المنزل والمدرسة
املهارات الحياتية: تعّلم لتعرف: اإلبداع؛ حّل املشكالت

اِسأل أُرستك وزمالءك إن كانوا يواجهون مشكالت مع 
التكنولوجيا. ثّم اعرض عليهم كشف العطل، ومشاركة ما 

تعّلمته يف هذا الدرس عن املشكالت املتعّلقة بتكنولوجيا 
املعلومات واالتّصاالت وحلولها، معهم.

نصيحة تعليمية
الختبار فهم التالميذ مشكالت التكنولوجيا التي تعّرفوا عليها 

يف هذا الدرس، اُذكر مشكلة متعّلقة بتكنولوجيا املعلومات 
واالتّصاالت، مثال: توقُّف شاشة العرض. اُطلب من التالميذ 

كشف العطل واقرتاح حّل له. يمكن للتالميذ تمثيل محادثات 
بني امُلستخِدم وكاِشف أعطال تكنولوجيا املعلومات واالتّصاالت.



أنا وتكنولوجيا المعلومات واالتّصاالت
الهدف: إضفاء طابع شخيص عىل املوضوع والتفكري يف 

مشكالت التكنولوجيا التي اختربوها وكيفية حّلها.

الوقت: ١٠-١٥ دقيقة

فكِّر وأِجب  .٣

١.  ُقل فليجلس كّل واحد منكم جنبًا إىل جنب زميل له يف 
الفصل وناقشا السؤال. عىل التالميذ أن يتناقشوا حول 

السؤال يف مجموعات ثنائية.

٢.  تجوَّل يف الفصل واستِمع إىل التالميذ يتحّدثون. 
قدِّم لهم املساعدة إن احتاجوا إليها. اِحرص عىل أن 

يراجعوا بعض ما تعّلموه سابًقا.

ز التالميذ عىل إعطائك إجابات عن  ٣.  حفِّ
األسئلة. اُكتبها عىل السبّورة وحدِّد مشكالت 

تكنولوجيا املعلومات واالتّصاالت الشائعة. 
قاِرن الحلول وقدِّم حلوًال للمشكالت 

العالقة.

اختياري: اُطلب من التالميذ أن يذكروا أّي 
الحلول هو األسهل وأيّها األكثر فّعالية.

فكِّر وارسم وأِجب  .٤

اِقرأ األسئلة بصوت عاٍل.   .١

ُقل ستعملون اآلن مع زمالئكم!  .٢

٣.  دَع التالميذ يجلسون ضمن ِفَرق من ثالثة 
أشخاص.

٤.  ُقل يحتاج أحدكم إىل ورقة وقلم ليكتب 
وصف الجهاز، وعىل شخص آخر من 
الفريق أن يرسمه. أّما ثالثكم فيمكنه 

اإلجابة عن األسئلة املتعّلقة باملشكالت 
امُلحتَملة وحلولها.

٥.  اِسأل ما األفكار التي خطرت يف بالكم؟ 
أخربوا زمالءكم يف الفصل عن أجهزتكم. دَع 

كّل فريق يقّدم أفكاره ويعرض رسوماته. 
اِحرص عىل مشاركة جميع أعضاء الفريق 
ع املستمعني أثناء العروض  يف العمل. شجِّ
عىل طرح األسئلة حول األجهزة. اِمدح كّل 

فريق عىل جهوده يف نهاية كّل عرض.

اختياري: اِعِرض رسومات الِفَرق عىل الجدار 
ودَع التالميذ يتجّولون بينها وكأنّهم يف معرض. 
يمكنهم بعد ذلك التصويت للجهاز األكثر إبداًعا 

وإفادة.

أنشطة التوّسع
١  اُطلب من التالميذ أن يبحثوا عىل شبكة 

اإلنرتنت عن أجهزة يتّم تطويرها للمستقبل، 
مثال: قلم طاِبع، حقيبة روبوتية، كامريا 

خاّصة بتطبيق إنستجرام، قلم ثالثي األبعاد.

٢   اُطلب من التالميذ قراءة دليل اإلرشادات ألّي 
جهاز يملكونه، وإيجاد ثالث وظائف له لم 

يكونوا عىل ِعلم بها.

الدرس ٦ ص. ٣٢-٣٣

لنتعلَّْم من 
خالل التطبيق

ْق في الفهم لنتعمَّ
الهدف: التأّكد من املعرفة التي عىل التالميذ 

اكتسابها اليوم وتعزيزها.

الوقت: ١٠-١٥ دقيقة

الِحظ وأكِمل  .١

ه التالميذ إىل الجدول وارشح املفردات  ١.  وجِّ
الصعبة.

٢.  اِقرأ املهّمة بصوت عاٍل، ثّم ُقل اآلن أكِمل 
الجدول. أفِسح املجال للتالميذ لينجزوا 

هذه املهّمة بمفردهم قبل مقارنة إجاباتهم 
بإجابات زمالئهم.

اإلجابات:

املشكلة الحّل

توقف شاشة العرض
 ،(Ctrl) اِضغط عىل أزرار

.(Del)و (Alt)و

ال يمكنك إيجاد ملّف ما

البحث بواسطة صندوق 
 (Search box) البحث

املوجود يف أسفل الشاشة 
إىل يمني شعار ويندوز 

.(Windows®)

عدم التمّكن من فتح 
تطبيق ما

أِعد تشغيل الجهاز 
وحاِول أن تفتح التطبيق 

من جديد.

عدم التمّكن من فتح 
تطبيق ما

اِمَسح التطبيق وأِعد 
تثبيته.

اِقرأ وأِجب  .٢

١.  اِقرأ اإلرشادات واملواقف املختلفة، وتعامل 
مع املفردات الجديدة كما تراه مناسبًا.

٢.  يمكن للتالميذ العمل عىل كّل من املواقف 
مع أحد زمالئهم يف الفصل، أو يمكنك أن 

تعنّي موقًفا لكّل ثنائي أو مجموعة من 
التالميذ. راقبهم أثناء إنجازهم العمل وقّدم 

لهم املساعدة عندما يحتاجون إليها.

٣.  اِّطِلع عىل اإلجابات أمام الجميع يف الفصل وتناَقش 
مع التالميذ حول اإلجابات املختلفة. (إجابات ُمقرتَحة: 

١. يمكنها إعادة تشغيل الكمبيوتر الخاّص بها؛ ٢. 
عليه أن يبحث يف مجّلد املستندات (Documents) أو 

يف صندوق البحث (Search box) املوجود يف أسفل 
الشاشة؛ ٣. عليها إعادة تشغيل الكمبيوتر الخاّص بها 
واملحاولة من جديد. إذا لم يفتح التطبيق، عليها التأكُّد 

من تحديث الربمجيات. وإذا واجهت مشكالت بعد ذلك، 
عليها مسح التطبيق وإعادة تثبيته.)
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دعم أساليب التدريس لفئات الدمج يف الفصل

اإلعاقة الذهنية 
وبطء التعّلم

طيف 
التوّحد 

ضعاف 
السمع

صعوبات 
التعّلم

املكفوفون وضعاف الشلل الدماغي واإلعاقة الحركية
البرص

كتابة بعض االختصارات مثل: Ctrl عىل السبّورة مع الرشح 
واأليقونات. يمكن استخدامها كمرجع يف خالل الدرس.

دعم التلميذ بمساعدة أقرانه يف الكتابة. 
تبسيط االستجابات قد تكون شفهية أو بواسطة إيماءات 
أو حركة اليد أو التوصيل أو اإلجابة باستخدام الكمبيوتر 

إن أمكن. 
إدماجهم يف مجموعات عمل وتعيني املهاّم بحسب إعاقاتهم.

املمارسة الفعلية لفئة 
املكفوفني.

٧٣ الدرس ٦  الدرس ٦  ٧٢



٧٥ الدرس ٧ 

لنتفاَعْل مًعا
الهدف: انخراط التالميذ يف نقاش يؤّدي إىل تحقيق أحد 
أهداف الدرس أو مهارة حياتية؛ استخدام التفكري الناقد 

للبحث عن أدّلة يف الصور.

الوقت: ٢-٥ دقائق

اِتِّبع خطوات روتني ٥: محّققو الصور!• 

اختياري: لتحّفز التالميذ عىل النقاش، اِطرح عليهم املزيد 
من األسئلة، مثل <االسم>، كيف تنّظم البيانات؟ أّي األدوات 

تستخدم؟ هل يمكنك إعطاء مثال عىل ذلك؟ إلخ.

ذكِّر التالميذ بأن يعطوا سببًا آلرائهم.• 

لنتعلَّْم
الهدف: منح التالميذ القدرة عىل قراءة النصوص بطريقة 

تحافظ عىل اهتمامهم بها؛ مساعدة التالميذ عىل تحسني 
مهارات القراءة الخاّصة بهم.

الوقت: ١٥-٢٠ دقيقة

ُقل سنقرأ اآلن عن طرق لجمع البيانات، وتحليلها، والتعبري • 
عنها يف رسوم بيانية.

اِتِّبع خطوات روتني ١١: زمالء القراءة• 

اختياري: بعد أن يُنهي التالميذ القراءة، اِطرح عليهم 
املزيد من األسئلة، مثال: ما بعض مصادر املعلومات؟ 
الكتب واملقاالت (الرقمية أو املطبوعة)، استطالعات 

الرأي، السجّالت والتقارير، التجارب. ما أفضل طريقة 

لتحليل البيانات؟ البحث عن األنماط املتكّررة للمعلومات. 
ملاذا نستخدم الرسوم البيانية؟ لعرض فئات مختلفة من 

املعلومات ومقارنتها.

الدرس ٧  ٧٤

الدرس ۷ ص. ٣٤-٣٥

جمع البيانات، وتحليلها، والتعبير 
عنها في رسوم بيانية

األهداف

أحّدد الوسائل الرقمية التي يمكنني استخدامها • 
لتنظيم املعلومات.

أقّدم معلومات حول مسألة خاّصة بالتالميذ من • 
خالل جمع البيانات، وتحليلها، والتعبري عنها يف 

رسوم بيانية.

أناقش مع زمالئي يف الفصل مسائل شائعة • 
خاّصة بالتالميذ.

المهارات الحياتية

تعّلم لتكون: التواصل• 

تعّلم لتتعايش مع اآلخرين: املشاركة• 

الِقيَم

الِقيَم العلمية: املوضوعية• 

األدوات المطلوبة

رسوم بيانية متنّوعة، مثال: رسم بياني دائري، • 
رسم بياني خّطي، خريطة ذهنية (األهداف).

األهداف
الهدف: تشجيع التالميذ عىل تحّمل مسئولية احتياجاتهم 

التعّلمية ومساراتهم، وعىل التفكري فيما يعرفونه مسبًقا عن 
جمع البيانات، وتحليلها، والتعبري عنها يف رسوم بيانية.

الوقت: ٢-٣ دقائق

اختياري: إلثارة اهتمام التالميذ، اِعِرض رسوًما بيانية 
متنّوعة، مثال: رسم بياني دائري، رسم بياني خّطي، خريطة 

ذهنية.

اِتِّبع خطوات روتني ١: حان وقت االستكشاف!• 

(إجابات ُمقرتَحة: هذه فرصتنا للتعّرف عىل األدوات الرقمية 
التي يمكننا استخدامها لجمع البيانات، وتحليلها، والتعبري 

عنها يف رسوم بيانية، ومناقشة مسائل خاّصة بالتالميذ مع 

زمالئي يف الفصل.)
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دعم أساليب التدريس لفئات الدمج يف الفصل

اإلعاقة الذهنية 
وبطء التعّلم

طيف 
التوّحد 

ضعاف 
السمع

صعوبات 
التعّلم

املكفوفون وضعاف البرصالشلل الدماغي واإلعاقة الحركية

إعداد نموذج للرسم البياني عىل سبّورة وبرية وعرض البيانات عليها. يمكن للتالميذ النظر إليه أو ملسه لتسهيل عملية الفهم.



لنستكِشْف
الهدف: عرض معلومات عن مسألة خاّصة بالتالميذ 

بواسطة جمع املعلومات وتحليلها والتعبري عنها يف رسم 
بياني.

الوقت: ٥-١٠ دقائق

اِتِّبع خطوات روتني ١٤: نقاش ضمن مجموعة من اثنني • 
إىل أربعة

اختياري: دَع التالميذ يعّربون عن املعلومات التي جمعوها 
يف رسم بياني. يمكنهم االستعانة بالرسم البياني العمودي 
الوارد يف كتاب التلميذ كمثال، أو أّي نوع آخر من الرسوم 

البيانية طاملا البيانات واضحة.

المهارات الحياتية
أِشد ببعض التالميذ أو جميعهم ملشاركتهم يف الفصل، وارشح 

لهم أنّهم سيستخدمون هذه املهارة يف خالل الدرس.

لنراِجْع
الهدف: التأّكد من املعرفة التي عىل التالميذ اكتسابها اليوم 

وتعزيزها.

الوقت: ٥-١٠ دقائق

اِتِّبع خطوات روتني ١٥: اِختِرب زميلك• 

يف نهاية هذه الفقرة ُقل أحسنتم! تعّلمتم الكثري يف هذا • 
الدرس!

اختياري: اُطلب من التالميذ مشاركة إجاباتهم حول سؤال ٢.
اُكتب الحلول امُلحتَملة التي تساعد عىل جعل استخدام أنواع 

التكنولوجيا الصعبة أكثر سهولة. ثّم اطلب من التالميذ 
التصويت عىل أفضل حّل.

تقييم ذاتي
الهدف: مساعدة التالميذ عىل إتمام تقييم ذاتي صادق 

والحصول عىل املساعدة الالزمة لتنمية املهارات املكتسبة. 
ع التالميذ عىل ممارسة التفكري الناقد. شجِّ

د؛ يُنَجز النشاط يف املنزل. الوقت: غري محدَّ

اِتِّبع خطوات روتني ١٧: ٣-٢-١• 

٧٧ الدرس ٧ 
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ُكن أنت الخبير! 
علِّم التالميذ من خالل التطبيق كيف يعّربون عن البيانات يف رسم بياني باستخدام برمجيات أساسية متوفرة مّجانًا. عىل سبيل 

املثال، بنيِّ كيفية استخدام خصائص التخطيط يف برنامج معالجة الكلمات (Word) وبرنامج الجداول الحسابية (Excel) لعرض 
البيانات التي ُجِمعت يف فقرة لنستكِشْف يف رسم بياني دائري أو خّطي أو باألعمدة أو يف تنسيق تخطيطي.

بين المنزل والمدرسة
املهارات الحياتية: تعّلم لتكون: التواصل؛ تعّلم لتتعايش مع 

اآلخرين: املشاركة

أَجِر مقابلة مع أفراد أُرستك. اِسألهم أّي نوع من التكنولوجيا 
يجدون استخدامها هو األصعب أو ما هي أجهزتهم املفّضلة. 
ثّم اجمع البيانات، وحلِّلها وعربِّ عنها يف رسوم بيانية. تشاَرك 

نتائجك مع أُرستك.

نصيحة تعليمية
الختبار فهم التالميذ الطرق املختلفة لجمع البيانات امُلكتَشفة 

يف هذا الدرس، وتحليلها، والتعبري عنها يف رسوم بيانية. اُطلب 
من التالميذ أن يلّخصوا الخطوات املختلفة وما تتضّمنه كّل 

منها.

الدرس ٧  ٧٦



م رسًما بيانيٍّا صمِّ  .٥

١.  اِقرأ السؤال بصوت عاٍل وارسم الرسم 
البياني الفارغ عىل السبّورة.

ه التالميذ إىل الرسم البياني العمودي يف  ٢.  وجِّ
كتاب التلميذ، واسأل أّي معلومات نجدها 

عىل الخّط العمودي (املحور الصادي)؟ 
(إجابة ُمقرتَحة: عدد الزمالء يف الفصل.) 

أّي معلومات نجدها عىل الخّط األفقي 
(املحور السيني)؟ (إجابة ُمقرتَحة: األجهزة 

التي يستخدمونها.)

٣.  دَع التالميذ يكملون رسوًما بيانيّة للبيانات 
التي جمعوها.

أنا وتكنولوجيا المعلومات واالتّصاالت
الهدف: إضفاء طابع شخيص عىل املوضوع 
والتفكري يف الربامج األنسب لتحليل البيانات.

الوقت: ٥-١٠ دقائق

فكِّر وأِجب  .٦

١.  ُقل فليجلس كّل واحد منكم جنبًا إىل 
جنب زميل له يف الفصل وناقشا السؤال. 
عىل التالميذ أن يتناقشوا حول األسئلة يف 

مجموعات ثنائية.

٢.  تجوَّل يف الفصل واستِمع إىل التالميذ 
يتحّدثون. قدِّم لهم املساعدة إن احتاجوا 
إليها. اِحرص عىل أن يراجعوا بعض ما 

تعّلموه سابًقا.

ز التالميذ عىل إعطائك إجابات عن  ٣.  حفِّ
األسئلة، اُكتبها عىل السبّورة وصوِّت ألفضل 

األفكار.

اختياري: اُطلب من التالميذ أن يعّربوا عن نتائج 
النقاش حول الربامج األنسب لتحليل املعلومات يف 

رسم بياني.

أنشطة التوّسع
١  اُطلب من التالميذ أن يبحثوا ويجّربوا أداة 

 Survey :لجمع البيانات عىل اإلنرتنت، مثال
Monkey أو Google Forms، أو أّي أداة 

لعرض البيانات املجموعة بطريقة تخطيطية.

٢  اُطلب من التالميذ إيجاد أمثلة مختلفة عن 
جداول ورسوم بيانية يف املجّالت والصحف.

اُكتب تلخيًصا  .٤

١.  أعِط مثاًال عىل املهّمة باإلشارة إىل الرسم البياني يف 
كتاب التلميذ، واكتب جمًال عىل السبّورة ليكملها 

التالميذ، مثال: الجهاز املفّضل هو (الهاتف الذكي). 
الجهاز األقّل تفضيًال هو (الجهاز اللوحي).

٢.  دَع التالميذ يكتبون ملّخصاتهم. راِقبهم وقدِّم لهم 
املساعدة كما تقتيض الحاجة.

٣.  يمكن للتالميذ بعد ذلك عرض رسومهم البيانية 
وملّخصاتهم أمام زمالئهم يف الفصل، أو عرض نتائج 

عملهم يف الفصل.

الدرس ۷ ص. ٣٦-٣٧

لنتعلَّْم من 
خالل التطبيق

ْق في الفهم لنتعمَّ
الهدف: التأّكد من املعرفة التي عىل التالميذ 

اكتسابها اليوم وتعزيزها.

الوقت: ٥-١٠ دقائق

الِحظ، حوِّط واكتب  .١

١.  اِسأل ماذا تتذّكرون عن املصادر التي 
يمكنكم استخدامها لجمع البيانات؟ اِسمح 
للتالميذ بالعودة إىل الدرس إليجاد إجابات 

ُمحتَملة.

٢.  اِقرأ املهّمة بصوت عاٍل، ثّم ُقل اآلن َضعوا 
دائرة حول املصادر التي استخدمتموها. 
أفِسح املجال للتالميذ لينجزوا هذه املهّمة 

يف مجموعات ثنائية أو صغرية قبل أن 
يتشاركوا إجاباتهم مع الجميع يف الفصل.

فكِّر وأِجب  .٢

١.  اِقرأ السؤال بصوت عاٍل. إذا واجه التالميذ 
صعوبة يف اإلجابة، يمكنك مراجعة املصادر 
معهم ورشح أنّه من املمكن أن تكون رقمية 

أو مطبوعة.

٢.  ُقل اآلن أجيبوا عن السؤال واكتبوا 
إجاباتكم. يمكن للتالميذ أن يقارنوا 

إجاباتهم بإجابات زمالئهم يف الفصل.

اِبحث عن المعرفة
الهدف: تطبيق املعرفة التي عىل التالميذ 

اكتسابها اليوم.

الوقت: ١٠-١٥ دقيقة إذا تّم النشاط يف الفصل؛ 
غري محدَّد إذا تّم يف املنزل

فكِّر وأِجب  .٣

١.  اِقرأ السؤال بصوت عاٍل. يمكن للتالميذ 
العمل ضمن مجموعة ثنائية أو صغرية.

٢.  ُقل قرِّروا موضوعات استطالعات الرأي 
الخاّصة بكم. تحّدثوا يف كّل خطوة وقدِّم 
املساعدة عند الحاجة. إذا واجه التالميذ 
صعوبات، فكن حاًرضا إلعطائهم بعض 

املوضوعات وأسئلة عليها، مثال: أّي لغات 
تتحّدث؟ كيف تصل إىل املدرسة؟، إلخ. إذا 

أعطيتهم هذا النشاط كواجب منزيل، يصبح 
لديك أسئلة استطالع رأي مختلفة، مثال:

متى تستيقظ من النوم؟ ما برنامجك التليفزيوني 

املفّضل؟ 
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٨١ الدرس ٨ 

لنتفاَعْل مًعا
الهدف: أن يفّكر التالميذ يف تجاربهم الخاّصة ومعرفتهم 

بالتكنولوجيا وطرق التواصل.

الوقت: ٢-٥ دقائق

اِتِّبع خطوات روتني ٤: فكِّر-تعاَون-تشاَرك!• 

اِسمح بإجابات متنّوعة رشط أن تكون كّلها متعّلقة بسبب • 
أهّمية قدرتنا عىل التواصل اإللكرتوني مع اآلخرين.

(إجابات ُمقرتَحة: ال يمكننا دائًما لقاء اآلخرين لذلك نحتاج 
إىل طريقة تواصل بديلة؛ التواصل اإللكرتوني أرسع من 

إرسال الرسائل الخّطية؛ يمكننا مشاركة الصور وامللّفات 

ومقاطع الفيديو بواسطة وسائل التواصل اإللكرتوني.)

اختياري: لتحّفز التالميذ عىل النقاش، اِطرح عليهم املزيد 
من األسئلة، مثل <االسم>، أّي نوع من التواصل اإللكرتوني 

تستخدم؟ <االسم>، أّي نوع من التواصل اإللكرتوني هو 
األقّل تفضيًال بالنسبة إليك؟ ِلم اخرتت تلك اإلجابة؟ هل 

يمكنك إعطاء مثال عىل ذلك؟ إلخ.

ذكِّر التالميذ بأن يعطوا سببًا آلرائهم.• 

لنتعلَّْم
الهدف: التعرُّف عىل طرق مختلفة لنرش املعلومات.

الوقت: ١٥-٢٠ دقيقة

ُقل سنقرأ اآلن عن كيفية إعالن الباحثني عن البيانات التي • 
يجمعونها. وعندما ننتهي من ذلك، سنكون عىل ِعلم بطرق 

مختلفة للتواصل اإللكرتوني.

١  اِلفت انتباه التالميذ إىل فقرة لنتعلَّْم، واسأل من يدوِّن 
املالحظات يف هذه الصورة؟ ألربت لني. اِقرأ أهداف 

الدرس، وُقل سنجّرب اآلن القراءة العشوائية.

اِتِّبع خطوات روتني ١٠: القراءة العشوائية.• 

بعد أن ينتهوا من القراءة، اِطرح عليهم املزيد من األسئلة • 
لتتأّكد من فهمهم، مثال: ما األدوات التي يستخدمها 

الباحثون؟ املدوَّنات الرقمية، املقاالت املنشورة، مواقع 
التواصل االجتماعي، املقابالت، برامج التليفزيون.

الدرس ٨  ٨٠

الدرس ۸ ص. ٣٨-٣٩

إعداد التقارير لنتائج األبحاث
األهداف

أناقش طرًقا مختلفة للتواصل عرب الوسائل • 
اإللكرتونية.

أرشح كيفية استخدام وسائل تكنولوجية • 
متنّوعة للتواصل مع اآلخرين.

أتواصل بواسطة الوسائل اإللكرتونية مع • 
زمالئي واملعّلمني.

المهارات الحياتية

تعّلم لتكون: التواصل• 

تعّلم لتعرف: اإلبداع؛ التفكري الناقد• 

الِقيَم

ِقيَم التعايش: املشاركة• 

القضايا والتحّديات

قضايا العوملة: ريادة األعمال• 

األدوات المطلوبة

أوراق وأقالم (لنستكِشْف)• 

صور عن طرق التواصل اإللكرتونية املذكورة يف • 
النّص ص. ٣٨ (نصيحة تعليمية)

اِتِّبع خطوات روتني ٢: ماذا عيلّ أن أفعل؟

(إجابات ُمقرتَحة: عيلّ االنتباه إىل الطرق املختلفة للتواصل 
اإللكرتوني، كيفية استخدام أنواع التكنولوجيا املختلفة 

لتتواصل مع اآلخرين، كيفية التواصل إلكرتونيٍّا مع التالميذ 

واملعّلمني.)

ُقل ستتمّكنون يف نهاية هذا الدرس من كّل تلك األمور!• 

األهداف
الهدف: تشجيع التالميذ عىل تحّمل مسئولية تلبية حاجاتهم 

التعّلمية ومساراتها، وعىل التفكري فيما يعرفونه مسبًقا عن 
التواصل اإللكرتوني.

الوقت: ٢-٣ دقائق

اختياري: إلثارة اهتمام التالميذ، ُقم بعصف ذهني للطرق 
املختلفة التي نتواصل بواسطتها مع اآلخرين يف حياتنا 

اليومية، مثال: الحديث وجًها لوجه، الحديث عرب الهاتف، 
بواسطة رسالة نّصية أو الربيد اإللكرتوني، رسائل مكتوبة 
بخّط اليد. ثّم دَع التالميذ يقولون أيٍّا من هذه الوسائل هي 

األكثر استعماًال.
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لنستكِشْف
الهدف: مناقشة املعلومات التي جمعها التالميذ واستخدامها 

لكتابة رسالة إلكرتونية. توجيه هذا النقاش أو النشاط 
بطريقة تحّقق األهداف فيما تستند إىل ما تعّلموه حتّى اآلن.

الوقت: ٥-١٠ دقائق

قدِّم املوضوع، وُقل اآلن سنكتب رسالة إلكرتونية تحوي • 
املعلومات التي جمعناها يف الدرس ٧.

اِتِّبع خطوات روتني ١٤: نقاش ضمن مجموعة من اثنني • 
إىل أربعة

اختياري: عزِّز التفكري اإلبداعي من خالل سؤال التالميذ 
أّي نوع من الرسوم البيانية هو األكثر تناسبًا مع رسالة 

إلكرتونية يف رأيهم. كما يمكنك أن تلفت انتباههم إىل أجزاء 
الرسالة اإللكرتونية املختلفة.

المهارات الحياتية
أِشد ببعض التالميذ أو جميعهم عىل مهارتهم التواصلية، 

وارشح لهم أنّهم سيطّورونها يف خالل الدرس.

لنراِجْع
الهدف: التأّكد من املعرفة التي عىل التالميذ اكتسابها اليوم 

وتعزيزها.

الوقت: يُنَجز النشاط يف املنزل

اِتِّبع خطوات روتني ١٦: لتختربك أُرستك• 

اختياري: اُطلب من التالميذ يف الدرس التايل أن يقارنوا 
إجاباتهم، أن يقولوا لزمالئهم يف الفصل أّي املفاهيم 

ما يزالون بحاجة إىل العمل عىل اكتسابها.

يف نهاية الفقرة ُقل أحسنتم! تعّلمتم الكثري يف هذا الدرس!• 

تقييم ذاتي
الهدف: تقييم التالميذ عملية التعّلم الخاّصة بهم وتحديدهم 

الخطوات التالية.

د؛ يُنَجز النشاط يف املنزل الوقت: غري محدَّ

اِتِّبع خطوات روتني ١٨: وعد للمستقبل!• 

أِشد بأعمال التالميذ.• 

٨٣ الدرس ٨ 
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ُكن أنت الخبير! 
أخِرب التالميذ بالتفصيل عن أجزاء الربيد اإللكرتوني املختلفة. سلِّط الضوء عىل أهّمية كتابة موضوع الربيد، وتحيّة وجملة ختامية. 

أِرش إىل أّن عىل الربيد اإللكرتوني الذي يهدف إىل تلخيص املعلومات، أن يكون مختًرصا. إذا أمكن، دَع التالميذ يتمّرنون بإرسال 
الربيد اإللكرتوني الذي كتبوه يف فقرة لنستكِشْف ويرفقونه بملّف أو صورة.

بين المنزل والمدرسة
املهارات الحياتية: تعّلم لتكون: التواصل؛ تعّلم لتعرف: 

اإلبداع، التفكري الناقد

إذا كان التالميذ يملكون كمبيوتًرا يف املنزل َدعهم يجّربون 
طرًقا مختلفة للتواصل اإللكرتوني مع أُرسهم. أّي طريقة 

يفّضلون؟

نصيحة تعليمية
الختبار فهم التالميذ أنواع التواصل اإللكرتوني املختلفة

ز بطاقات أو اِعِرض  التي استكشفوها يف هذا الدرس، جهِّ
صوًرا عن اإلنرتنت للطرق املذكورة يف ص. ٣٨ واطلب من 

التالميذ تسمية نوع التواصل اإللكرتوني.

الدرس ٨  ٨٢



التفكير الناقد
الهدف: تطوير قدرات التالميذ عىل التفكري 

الهادف وفهم وجهات النظر املختلفة.

الوقت: ٥-١٠ دقائق

قاِرن وباِين  .٤

١.  اِقرأ املهّمة بتمّعن، وتعامل مع املفردات 
الجديدة كما تقتيض الحاجة. يمكنك رسم 

جدول بسيط عىل السبّورة ملساعدة التالميذ:

لم يعبني... أعجبني...

رسالة إلكرتونية

مقالة رقمية 
منشورة

٢.  يمكن للتالميذ إكمال املهّمة بمفردهم أو 
ضمن مجموعات. راِقبهم فيما يعملون 

وقدِّم لهم املساعدة عندما يحتاجون إليها.

٣.  قاِرن اإلجابات مع الجميع يف الفصل، 
وناِقش أّي إجابات مختلفة.

أنشطة التوّسع
١  اُطلب من التالميذ البحث عىل شبكة اإلنرتنت 
عن مقاالت رقمية منشورة مختلفة ويقولون 

أيٍّا منها يفّضلون وملاذا.

٢  اُطلب من التالميذ كتابة تقرير بالنتائج التي 
استخلصوها يف الدرس ٧، ثّم مقارنة ذلك مع 

تجربتهم بإرسال بريد إلكرتوني. أيٍّا منهما 
يفّضلون؟ أيٍّا منهما قد يفّضل قراءته املتلّقي؟

(بديل) ٢. اُطلب من التالميذ إجراء مقابلة مع 

أفراد أُرسهم حول طريقة التواصل التي يفّضلون 

استخدامها ملشاركة املعلومات أو تلّقيها.

ألِّف مقالتك الرقمية املنشورة  .٣

١.  اِقرأ املهّمة بصوت عاٍل. إذا كان جهاز الكمبيوتر 
متوفًرا للتالميذ، فاطلب منهم تأليف مقاالتهم الرقمية 

املنشورة عىل شبكة اإلنرتنت.

٢.  دَع التالميذ يؤّلفون مقاالتهم الرقمية املنشورة 
عهم عىل  ويتشاركونها مع زمالئهم يف الفصل. شجِّ

إعطاء املالحظات بعضهم لبعض.

الدرس ۸ ص. ٤٠-٤١

لنتعلَّْم من 
خالل التطبيق

ْق في الفهم لنتعمَّ
الهدف: التأّكد من املعرفة التي عىل التالميذ 

اكتسابها اليوم وتعزيزها.

الوقت: ٥-١٠ دقائق

اِقرأ، فكِّر واكتب  .١

١.  اِسأل ما بعض الصيغ التي يمكننا 
استخدامها إلعداد التقارير لنتائج األبحاث 

التي مررنا عليها يف هذا املحور؟ اِسمح 
للتالميذ بالعودة إىل محتوى املحور إليجاد 

إجابات ُمحتَملة.

٢.  اِقرأ املهّمة بصوت عاٍل، وإذا واجه التالميذ 
صعوبة يف إنجازها، يمكنك أن تعرض 

عليهم صوًرا عن الصيغ املختلفة.

٣.  ُقل اآلن أنِجزوا املهّمة واكتبوا إجاباتكم. 
يمكن للتالميذ أن يقارنوا إجاباتهم 

بإجابات زمالئهم يف الفصل.

(إجابات ُمقرتَحة: ١. تشارك نتائجك بطريقة 
غري رسمية مع املواطنني من قّراء مقالتك 

املنشورة الرقمية؛ ٢. تشارك نتائجك بطريقة 

رسمية أو غري رسمية مع أشخاص محّددين؛ 

٣. تشارك نتائجك يف مجّلة أو صحيفة رقمية 

أو مطبوعة؛ ٤. تشارك نتائجك بطريقة غري 

رسمية مع متابعيك؛ ٥. تشارك نتائجك بطريقة 

غري رسمية مع شخص محّدد؛ ٦. تشارك 

نتائجك من خالل مناقشتها مع أشخاص 

محّددين؛ ٧. تشارك نتائجك مع املواطنني)

اِبحث عن المعرفة
الهدف: تطبيق املعرفة التي عىل التالميذ 

اكتسابها اليوم.

الوقت: ١٠-١٥ دقيقة إذا تّم النشاط يف الفصل؛ 
غري محدَّد إذا تّم يف املنزل

اِقرأ، فكِّر وأِجب  .٢

١.  اِقرأ املهّمة بصوت عاٍل. يمكن للتالميذ أن 
يعملوا ضمن مجموعات ثنائية أو صغرية.

٢.  اِرشح كّل خطوة بالتفصيل وقدِّم املساعدة 
عند الحاجة. إذا واجه التالميذ صعوبات، 

حرضِّ مثاًال عن مقالة رقمية منشورة 
يمكنك عرضها يف الفصل.
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التفكير الناقد
الهدف: التفكري يف ما تعّلموه وتطبيق معرفتهم 

يف أّي موقف جديد قد يواجهونه.

الوقت: ١٠-١٢ دقيقة

فكِّر وأِجب  .٣

١.  اِقرأ املهّمة بصوت عاٍل، ودَع التالميذ 
يعملون يف مجموعات ثنائية ملناقشة األسئلة 

وكتابة اإلجابات عنها. راِقب التالميذ أثناء 
عملهم عىل األسئلة وقدِّم لهم املساعدة إذا 

ما احتاجوا إليها.

ق من اإلجابات مع الجميع يف الفصل  ٢.  تحقَّ
وتناقشوا يف أّي تباين بينها. (إجابات 

ُمقرتَحة: ١. إجابات التالميذ الخاصة؛ ٢. 
وحدة املعالجة املركزية هي بمثابة دماغ 

الكمبيوتر ألنّها تعالج كّل املعلومات، 

تماًما كما يفعل الدماغ عند اإلنسان 

لناحية الشعور والترصف.؛ إجابات 

ُمقرتَحة: ٣. سأشارك املعلومات يف مخّطط 
باستخدام برنامج العروض التقديمية 

®PowerPoint. إنّها طريقة واضحة 

لتقديم املعلومات يمكنني من خاللها رشح 

كّل يشء بالتفصيل.)

السؤال الرئيسي
الهدف: تفكري التالميذ يف ما تعّلموه يف املحور ١ 

وتطبيق معرفتهم يف حياتهم اليومية.

الوقت: ٥-١٠ دقائق

فكِّر وأكِمل  .٤
١.  اِقرأ املهّمة بصوت عاٍل وناِقش أفكار 

التالميذ مع الجميع يف الفصل. أِشد بكّل 
اإلجابات املنطقية.

٢.  اُطلب من التالميذ كتابة إجاباتهم 
ومقارنتها ضمن مجموعات ثنائية.

نشاط
الهدف: ابتكار معرض باستخدام وسائط 

متنّوعة..
الوقت: ٣٠-٤٥ دقيقة
اِبحث وابتِكر وبنيِّ  .٥

١.  اِقرأ اإلرشادات بصوت عاٍل وتأّكد من 
معرفة التالميذ بكيفية إيجاد األدوات التي 

يحتاجون إليها البتكار معرضهم.
٢.  تجوَّل يف الفصل أثناء عمل التالميذ، وقدِّم 

لهم املساعدة إذا ما دعت الحاجة.
٣.    ينتهي التالميذ من ابتكار معارضهم، 
ص وقتًا لريى زمالؤهم يف الفصل  خصِّ

ع التالميذ عىل طرح األسئلة  أعمالهم. شجِّ
وإعطاء املالحظات البنّاءة واإليجابية.

مراجعة املحور األّول

المفردات
الهدف: التمرُّن عىل مفردات من املحور األّول 

ومراجعتها.

الوقت: ٥-١٠ دقائق

اُكتب وقاِرن  .١

١.  اِقرأ املهّمة بصوت عاٍل، ثّم اطلب من 
التالميذ إعطاءك أفكاًرا حول الرابط بني 

زوج العبارتني األوليني. اِقبل أّي إجابة 
منطقية وارشح للتالميذ أّن عليهم كتابة 

اإلجابة عىل شكل جملة كاملة.

٢.  شكِّل مجموعات ثنائية، ودَع التالميذ 
يعملون مًعا عىل كتابة الجمل لكّل من 

أزواج العبارات.

ق من اإلجابات مع الجميع يف الفصل  ٣.  تحقَّ
وتناقشوا يف االختالفات بني الجمل التي 
أّلفتها كّل مجموعة. (إجابات ُمقرتَحة: 

١. الكلمات التي تكتبها بواسطة لوحة 

املفاتيح تظهر عىل شاشة العرض.؛ ٢. 

يرسل نظام التشغيل البيانات إىل وحدة 

املعالجة املركزية التي تعالجها وتعيد 

إرسالها إىل نظام التشغيل.؛ ٣. يمكننا 

عرض نتائج استطالع الرأي عىل رسم 

بياني.)

أسئلة المراجعة
الهدف: التفكري يف ما تعّلمته من دروس املحور 

األّول.

الوقت: ١٢-١٥ دقيقة

اِقرأ وأِجب  .٢

١.  اِقرأ املهّمة بصوت عاٍل، ودَع التالميذ 
يعملون بمفردهم عىل كتابة اإلجابات عن 

األسئلة.

٢.  عندما ينتهي التالميذ من العمل، شكِّل 
ع أعضاء  مجموعات ثنائية أو صغرية. شجِّ

كّل مجموعة عىل أن يتشاركوا كتاباتهم وأن 
يتحّققوا من إجاباتهم. راِقب التالميذ أثناء 

ل مالحظات بالصعوبات التي  عملهم، وسجِّ
يواجهونها.

٣.  تناقشوا يف اإلجابات مًعا يف الفصل. إذا 
واجه التالميذ صعوبة يف فهم أّي من 
األسئلة، فاحِرص عىل أن ترشح لهم 

اإلجابات عنها. (إجابات ُمقرتَحة: ١. يمكن 
لعلماء اآلثار استخدام الرادار املخرتق 

لألرض ونظام تحديد املواقع العاملي 

الستكشاف األرض.؛ ٢. اِستُخِدمت الكهرباء للمّرة األوىل يف عرص 

الثورة الكهربائية-امليكانيكية.؛ ٣. األجهزة التي تستخدمها 

يف خالل محادثة فيديو هي: مكّرب الصوت، وشاشة العرض، 

وامليكروفون.؛ ٤. التكنولوجيا املساعدة هي تكنولوجيا تساعد 

األشخاص ذوي الهمم يف إنجاز مهاّمهم، تساعد سّماعات األذن 

مثًال األشخاص عىل السمع.؛ ٥. التطبيق هو برنامج كمبيوتر 

م لتنفيذ مهّمة محّددة، مثًال برنامج العروض التقديمية  مصمَّ

®PowerPoint.؛ ٦. إحدى مشكالت الكمبيوتر الشائعة هي 

توّقف الشاشة عن عرض البيانات واملعلومات، ويمكن غالبًا 

حّلها بالضغط عىل أزرار Ctrl وAlt وDel مًعا ملّدة قصرية من 

الزمن.؛ ٧. أفضل طريقة لتحليل الكثري من البيانات هي استخراج 

األنماط املتكّررة منها.؛ ٨. يعّد الباحثون تقارير حول البيانات 

التي جمعوها ويعلنون عنها يف املقاالت املنشورة الرقمية أو 

مواقع التواصل االجتماعي أو برامج التليفزيون.)
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٨٧ مراجعة  مراجعة  ٨٦



٨٩ املحور الثاني 

دليل تنظيم األنشطة للمحور الثاني

الوقت
الموصى به

األنشطة الدروس
الوقت

الموصى به
األنشطة الدروس

٢-٣ دقائق

٢-٥ دقائق

١٠-١٥ دقيقة

٥-١٠ دقائق

٥-١٠ دقائق

يف املنزل

٢٠-٣٠ دقيقة

١.٥ األهداف

١.٥ لنتفاَعْل مًعا

١.٥ لنتعلَّْم

١.٥ لنستكِشْف

١.٥ لنراِجْع

١.٥ تقييم ذاتي

٢.٥ لنتعلَّْم من خالل التطبيق

الدرس ٥ 

ولنتعلَّْم 

من خالل 

التطبيق

٩-١٢ دقيقة افتتاحية املحور

افتتاحية
املحور ١.١ 
و٢.١

٢-٣ دقائق

٣-٥ دقائق

١٠-١٥ دقيقة

٥-١٠ دقائق

٥-١٠ دقائق

٥-٧ دقائق

١٨-٢٥ دقيقة

١.٦ األهداف

١.٦ لنتفاَعْل مًعا

١.٦ لنتعلَّْم

١.٦ لنستكِشْف

١.٦ لنراِجْع

١.٦ تقييم ذاتي

٢.٦ لنتعلَّْم من خالل التطبيق

الدرس ٦ 

ولنتعلَّْم 

من خالل 

التطبيق

٢-٣ دقائق

٥-٧ دقائق

١٥-٢٠ دقيقة

٥-١٠ دقائق

٥-١٠ دقائق

٥-١٠ دقائق

يف املنزل

٢٨-٤٥ دقيقة

١.١ األهداف

١.١ لنتفاَعْل مًعا

١.١ لنتعلَّْم

١.١ لنشاِهْد مقطع فيديو

١.١ لنستكِشْف

١.١ لنراِجْع

١.١ تقييم ذاتي

٢.١ لنتعلَّْم من خالل التطبيق

الدرس ١:

املستكشف 
النشط

٢-٣ دقائق

٢-٥ دقائق

١٠-١٢ دقيقة

٥-١٠ دقائق

٧-١٠ دقائق

يف املنزل

٢٥-٣٥ دقيقة

١.٧ األهداف

١.٧ لنتفاَعْل مًعا

١.٧ لنتعلَّْم

١.٧ لنستكِشْف

١.٧ لنراِجْع

١.٧ تقييم ذاتي

٢.٧ لنتعلَّْم من خالل التطبيق

الدرس ٧ 

ولنتعلَّْم 

من خالل 

التطبيق

٢-٣ دقائق

٢-٥ دقائق

١٥-٢٠ دقيقة

٥-١٠ دقائق

يف املنزل

يف املنزل

٢٨-٤٢ دقيقة

١.٢ األهداف

١.٢ لنتفاَعْل مًعا

١.٢ لنتعلَّْم

١.٢ لنستكِشْف

١.٢ لنراِجْع

١.٢ تقييم ذاتي

٢.٢ لنتعلَّْم من خالل التطبيق

الدرس ٢ 

ولنتعلَّْم 

من خالل 

التطبيق

٢-٣ دقائق

٢-٥ دقائق

١٥-٢٠ دقيقة

١٠-١٢ دقيقة

٥-٧ دقائق

٥-٧ دقائق

١٢٥-١٤٠ دقيقة

١.٨ األهداف

١.٨ لنتفاَعْل مًعا

١.٨ لنتعلَّْم

١.٨ لنستكِشْف

١.٨ لنراِجْع

١.٨ تقييم ذاتي

٢.٨ لنتعلَّْم من خالل التطبيق

الدرس ٨ 

ولنتعلَّْم 

من خالل 

التطبيق

٢-٣ دقائق

٢-٥ دقائق

١٥-٢٠ دقيقة

٥-١٠ دقائق

٥-١٠ دقائق

يف املنزل

٢٥-٣٠ دقيقة

١.٣ األهداف

١.٣ لنتفاَعْل مًعا

١.٣ لنتعلَّْم

١.٣ لنستكِشْف

١.٣ لنراِجْع

١.٣ تقييم ذاتي

٢.٣ لنتعلَّْم من خالل التطبيق

الدرس ٣ 

ولنتعلَّْم 

من خالل 

التطبيق

٥-١٠ دقائق

١٢-١٥ دقيقة

١٠-١٢ دقيقة

٥-١٠ دقائق

٣٠-٤٥ دقيقة

م.٢ املفردات

م.٢ أسئلة املراجعة

م.٢ التفكري الناقد

م.٢ السؤال الرئييس

م.٢ نشاط

مراجعة

٢-٣ دقائق

٢-٥ دقائق

١٥-٢٠ دقيقة

٥-١٠ دقائق

٥-١٠ دقائق

يف املنزل

٢٥-٣٠ دقيقة

١.٤ األهداف

١.٤ لنتفاَعْل مًعا

١.٤ لنتعلَّْم

١.٤ لنستكِشْف

١.٤ لنراِجْع

١.٤ تقييم ذاتي

٢.٤ لنتعلَّْم من خالل التطبيق

الدرس ٤ 

ولنتعلَّْم 

من خالل 

التطبيق

المحور الثاني ص. ٤٤-٤٥
احتياطات السالمة الرقمية

السؤال الرئيسي

كيف يمكنك الحفاظ عىل سالمتك واستخدام مصادر موثوقة 
وآمنة أثناء بحثك عىل شبكة اإلنرتنت؟

الهدف: تشجيع التالميذ عىل التفكري الناقد حول املصادر عىل 
شبكة اإلنرتنت، وعىل تقديم موضوع املحور.

الوقت: ٥-٧ دقائق

اِقرأ السؤال الرئييس مع التالميذ يف الفصل. اُطلب منهم أن 
يصفوا كيفية استخدامهم أجهزة الكمبيوتر وشبكة اإلنرتنت 
يف املنزل كما يف املدرسة. اِرشح أّن اإلنرتنت أداة فّعالة علينا 
استخدامها بحكمة. أخِرب التالميذ يف الفصل أّن هذا املحور 

سيساعدهم عىل اإلجابة عن السؤال الرئييس.

لنسلِّط الضوء على المحور الثاني

الهدف: تقديم موضوع املحور الذي يتناول استخدام أجهزة 
الكمبيوتر واملصادر عىل شبكة اإلنرتنت إلجراء األبحاث.

الوقت: ٤-٥ دقائق

اُنظر إىل الصورة مع التالميذ يف الفصل، وأخِربهم أّن هذه املرأة 
عاِلمة. اُطلب منهم أن يخّمنوا أّي نوع من العلماء هي، ثّم اقرأ 

التعليق عىل الصورة بصوت عاٍل، مؤكًِّدا أّن أنيقا أواله عاِلمة 
أحياء.

اِرشح أّن علماء األحياء يدرسون النباتات، والحيوانات، وكائنات 
حيّة أخرى. يقيض بعض علماء األحياء الكثري من الوقت 

يف الهواء الطلق، يراقبون النباتات والحيوانات يف مواطنها 
الطبيعية. يعمل علماء أحياء آخرون يف املختربات حيث 

يقومون باختبارات ويعاينون النتائج بدّقة. لكن أين ما كان 
مقّر عملهم، يستخدم معظم علماء األحياء أجهزة الكمبيوتر 

واملصادر من شبكة اإلنرتنت ملساعدتهم عىل فهم النتائج التي 
توّصلوا إليها، وعىل التواصل مع علماء آخرين. اُطلب من 

التالميذ التفكري فيما عىل عاِلم األحياء البحث عنه عىل شبكة 
اإلنرتنت.

بعد ذلك، اُطلب من التالميذ قراءة نّص «لنسلِّط الضوء» 
ضمن مجموعات ثنائية ليتعّرفوا أكثر عىل موضوع املحور 

الثاني، ثّم َدعهم يتطّوعون ملشاركة ما استخلصوه.

احتياطات السالمة
 الرقمية

السؤال الرئيسي

كيف يمكنك الحفاظ على سالمتك 
واستخدام مصادر موثوقة وآمنة 

أثناء بحثك على شبكة ا0نترنت؟
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 الدرس ۱ ص. ٤٦-٤٧

المستكشف النشط
األهداف

أتحّدث عن أهّمية شبكة اإلنرتنت يف جعل العالم • 
مكانًا أفضل.

أِصف كيفية استخدام التكنولوجيا للتواصل • 
مع اآلخرين (زميل، صديق، معّلم، أحد أفراد 

أُرستك).

أفرسِّ ملاذا يجب أن تتماىش الحلول التكنولوجية • 
مع حياة الناس.

المهارات الحياتية

تعّلم لتعرف: التفكري الناقد؛ حّل املشكالت• 

الِقيَم

الِقيَم العلمية: تقدير الِعلم والعلماء• 

القضايا والتحّديات

قضايا الصّحة والسّكان: الصّحة العالجية• 

األدوات المطلوبة

أوراق ملصقات أو سبّورة بيضاء؛ أقالم تأشري • 
(لنتفاَعْل مًعا)

جهاز كمبيوتر للفصل (أنشطة التوّسع)• 

األهداف
الهدف: إثارة اهتمام التالميذ بأهداف الدرس ومحتواه.

الوقت: ٢-٣ دقائق

اِتِّبع خطوات روتني ١: حان وقت االستكشاف!• 

(إجابات ُمقرتَحة: هذه فرصتنا الستكشاف كيف يصلنا 
البحث عرب شبكة اإلنرتنت بمشكالت العالم، وللتحّدث عن 

املشكالت يف مجتمعنا، وللتفكري يف حلول، إلخ.)

ُقل يف نهاية الدرس سنكون قد فّكرنا يف كّل تلك املوضوعات • 
وتناقشنا فيها.

لنتفاَعْل مًعا
الهدف: مساعدة التالميذ عىل تحقيق أهداف الدرس بتنظيم 

املعلومات الجديدة التي اكتسبوها.

الوقت: ٥-٧ دقائق

اِتِّبع خطوات روتني ٩: خريطة ذهنية• 

١.  اُرسم إطاًرا كبريًا يف وسط السبّورة أو عىل لوحة ورقية، 
واكتب فيه السؤال: كيف يمكن لشبكة اإلنرتنت أن 

تساعدك يف اكتشاف املزيد من املعلومات حول األشياء 
واألشخاص الذين تهتّم بأمرهم؟ (اُنظر إىل مخطَّط 

الدرس)

ز التالميذ عىل إعطائك إجابات، وأِضف أفكارهم إىل  ٢.  حفِّ
الخريطة الذهنية.

٣.  أعِط التالميذ مالحظاتك فيما تمأل الخريطة الذهنية، 
وارشح لهم كيف يستخدم األشخاص اآلخرون من 

ضمنهم أنت، شبكة اإلنرتنت واملصادر املتوّفرة فيها. ُقل 
عندما أبحث أحّب النظر إىل الصور ومشاهدة مقاطع 

ا أيًضا، لكّن الصور تساعدني عىل  فيديو. النّص مهّم جدٍّ
فهم املوضوع بشكل مختلف.

اإلجابات

كيف يمكن لشبكة اإلنرتنت أن تساعدك 

يف اكتشاف املزيد من املعلومات حول 

األشياء واألشخاص الذين تهتّم بأمرهم؟

النظر إىل الخرائط 

والصور

البحث يف متصّفح 

أو محّرك بحث عىل 

شبكة اإلنرتنت

مشاهدة 

مقاطع فيديو

استخدام املوسوعات 

املتوّفرة عىل شبكة اإلنرتنت

٤.  عندما تنتهي من ملء الخريطة الذهنية، اُطلب من 
التالميذ التوّسع بأفكارهم. اِسأل أّي نوع من املواقع 
اإللكرتونية واملوسوعات املتوّفرة عىل شبكة اإلنرتنت 

تحبّون أن تستعملوا؟

اختياري: ُقل اُنقلوا الخريطة الذهنية يف كتبكم. الهدف من 
ذلك التنظيم املرئي ملا يتعّلمه التالميذ حول املوضوع.

لنتعلَّْم
الهدف: منح التالميذ القدرة عىل قراءة النصوص بطريقة 

تحافظ عىل اهتمامهم بها؛ مساعدة التالميذ عىل تحسني 
مهارات القراءة الخاّصة بهم.

الوقت: ١٥-٢٠ دقيقة

قدِّم املوضوع، وُقل سنقرأ اآلن عن عاِلمة أحياء اسمها • 
أنيقا أواله وأحد أبحاثها. سنعرف كيف استخدمت اإلنرتنت 

لتستعلم عن نوع من أنواع الجوز ينمو يف الغابة.

اِتِّبع خطوات روتني ١١: زمالء القراءة• 

عندما ينتهي التالميذ من قراءة الفقرة، تحّقق من • 
فهمهم لها بالطلب منهم أن يلّخصوا النّص. اِسأل ماذا 

حدث يف الزفاف؟ تذّوقت أنيقا أواله حلوى مصنوعة 
من أحد أنواع الجوز. كيف شعرت بعد تذّوقها الحلوى؟ 
شعرت بالفضول وأرادت أن تتعّرف أكثر عن هذا النوع 

من املكّرسات. ما خطوات بحثها األوىل؟ أّوًال بحثت يف 
موسوعات عىل شبكة اإلنرتنت، ثّم بحثت عىل تقارير 

أعّدها خرباء. كيف ساعدت املجتمع؟ تحّدثت إىل السّكان 
املحّليني وأعّدت حمالت توعية ملساعدة الناس عىل اتّباع 

نمط حياة صّحي أكثر.

المهارات الحياتية
اِرشح للتالميذ أّن تنظيم أفكارهم وتقييمها يُسّمى تفكريًا 

ناقًدا، وأنّهم سيستخدمونه لحّل املشكالت يف خالل الدرس.

٩١ الدرس ١  الدرس ١  ٩٠
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لنشاِهْد مقطع فيديو
الهدف: التعّرف أكثر عىل كيفية استخدام أنيقا أواله 

التكنولوجيا يف أبحاثها العلمية.

الوقت: ٥-١٠ دقائق

د، شاِهد، راِجع•  اِتِّبع خطوات روتني ١٩: مهِّ

ُقل ستشاهدون مقطع فيديو عن أنيقا أواله. ماذا تعرفون • 
عنها حتّى اآلن؟

ع التالميذ عىل اإلجابة بأكرب قدر مستطاع من الدّقة  ١.  شجِّ
والتفاصيل.

٢.  اِقرأ بصوت عاٍل أسئلة فقرة لنشاِهْد مقطع فيديو، 
وتناقشوا حولها مًعا يف الفصل. يرفع التالميذ أيديهم 
إلعطاء إجابات حول ما يتوّقعون رؤيته وكيف ستتّم 

اإلجابة عن األسئلة.

٣.  اُطلب من التالميذ إتمام هذا القسم ضمن مجموعات 
ل مقطع الفيديو مّرة أو مّرتني. عىل التالميذ  ثنائية. شغِّ

العمل ضمن مجموعات ثنائية ومناقشة اإلجابات عن 
األسئلة. اِسأل هل كانت توّقعاتكم صحيحة؟ إذا كانت 

إجاباتكم نعم، سّموا التوّقعات التي صّحت.

٤.  اِطرح أسئلة استطرادية حول مقطع الفيديو للحّث عىل 
املزيد من النقاش. مثًال: ما الذي وجدتموه مفاجئًا يف 

الفيديو؟ ما الذي تعّلمتموه ولم تكونوا تعرفونه من قبل؟ 
اإلجابات: أعلمها رجل من السّكان املحّليني بظهور بقع 

سوداء عىل األشجار املثمرة. أظهر لها بحثها أّن شجر 

الليمون قادر عىل كشف تلّوث الهواء. إجابات ُمحتَملة: 

يمكن تصميم منشورات أو إعالنات لنرش الرسالة التالية: 

عليكم إطفاء محّركاتكم.

لنستكِشْف
الهدف: التعاون عىل وضع خطط عمل ترتكز عىل البحث 

وتعالج موضوع املواّد الغذائية الخطرة.

الوقت: ٥-١٠ دقائق

قدِّم املوضوع. ُقل سنقرأ اآلن عن مشكلة أخرى وكيف • 
يمكن حّلها بواسطة املصادر املتوّفرة عىل شبكة اإلنرتنت.

اِقرأ األسئلة بصوت عاٍل، وذكِّر التالميذ بكيفية الدراسة • 
املنهجية ألنيقا أواله عن املشكلة املوصوفة يف النّص. ُقل 

أّوًال، حّددت أنيقا أواله املشكلة، ثّم جمعت املعلومات 
بالبحث عىل شبكة اإلنرتنت. لكنّها لم تتوّقف عند ذلك، إنّما 
تحّدثت إىل السّكان املحّليني ألنّها كانت عىل ِعْلم بأّن عليهم 

أن يكونوا معنيني لتنجح حملتها التوعوية.

اِتِّبع خطوات روتني ١٤: نقاش ضمن مجموعة من اثنني • 
إىل أربعة

اختياري: عزِّز التفكري الناقد بالطلب من التالميذ التفكري 
يف املعايري التي يمكنهم استخدامها لتقييم مدى فاعلية الحّل 

ع اإلجابات الخّالقة. بالنسبة إىل املشكلة. شجِّ

لنراِجْع
الهدف: أن يقيّم التالميذ أنفسهم الكتشاف مدى فهمهم 
أفكار الدرس الرئيسة. يمكن للمعّلمني أن يستخدموا ذلك 

كمقياس لحاجات التالميذ التعّلمية املستقبلية.

الوقت: ٥-١٠ دقائق

اِتِّبع خطوات روتني ١٥: اِختِرب زميلك• 

يف نهاية الفقرة، ُقل أحسنتم! لقد تعّلمتم الكثري يف هذا • 
الدرس!

تقييم ذاتي
الهدف: تقييم التالميذ عملية التعّلم الخاّصة بهم وتحديدهم 

الخطوات التالية.

د؛ يُنَجز النشاط يف املنزل الوقت: غري محدَّ

اِتِّبع خطوات روتني ١٨: وعد للمستقبل!• 

أِشد بمجهود التالميذ.• 

ُكن أنت الخبير! 
تايوان عبارة عن جزيرة تقع يف رشق آسيا، وهي محاطة بجمهورية الصني الشعبية، واليابان، والفلبّني. طبيعة جزيرة تايوان 

الرئيسة جبلية، وتتأّلف بشكل أسايس من غابات شبه استوائية دائمة الخرضة. تحوي هذه الغابات مزارع لنوع غريب من الجوز 
الذي يُزرع ويُستهَلك ملفعوله املنّشط. يقول الكثري من األشخاص إّن مضغ هذا النوع من الجوز أشبه برشب فنجان قهوة مرّكز، 

لكّن الستخدامه جانب مظلم كما اكتشفت أنيقا أواله، إذ مضغه باستمرار يمكن أن يسبّب مرض الرسطان.

بين المنزل والمدرسة
املهارات الحياتية: تعّلم لتعرف: التفكري الناقد

اُطلب من التالميذ أن يسألوا أفراد أُرسهم إن كانوا يعرفون 
عهم عىل مشاركة ما  عن أّي علماء أحياء أو علماء آخرين. شجِّ

اكتشفوه مع زمالئهم يف الفصل.

نصيحة تعليمية
اِبحث مع تالميذك يف الفصل عىل شبكة اإلنرتنت حول موضوع 

يثري اهتمامهم، واعملوا مًعا عىل إيجاد كلمة بحث مفيدة. 
أدخلوا هذه الكلمة يف محّرك بحث وتحّدث عن النتائج مع 

التالميذ. سيتعّلم التالميذ الحًقا يف هذا املحور عن كلمات 
البحث وكيفية تقييم النتائج. قد ترغب يف أن تكتفي اآلن 

باإلشارة إىل أّن النتائج التي تظهر أّوًال هي األكثر شعبية. ركِّز 
عىل اتّباع الحذر والحكم الجيّد يف اختيار املوقع اإللكرتوني 

الذي ستعتمدونه. عىل التالميذ أن يتمّهلوا دائًما وينظروا بدّقة 
إىل املصدر قبل النقر عىل املوقع اإللكرتوني.

٩٣ الدرس ١  الدرس ١  ٩٢

دعم أساليب التدريس لفئات الدمج يف الفصل

اإلعاقة الذهنية 
وبطء التعّلم

طيف 
التوّحد 

ضعاف 
السمع

صعوبات 
التعّلم

املكفوفون الشلل الدماغي واإلعاقة الحركية
وضعاف البرص

عرض مقطع الفيديو عن العاملة أنيقا أواله، بتقسيم كّل مقطع إىل 
أجزاء قصرية وعرض كّل جزء عىل حدة والتعليق عليه للخروج 

بفكرته الرئيسة ثّم االنتقال إىل باقي األجزاء ومعالجتها بالطريقة 
نفسها.

مواجهة املعّلم لفئة ضعاف السمع أثناء التعليق عىل الفيديو.

دعم التلميذ بمساعدة أقرانه يف الكتابة. 
تبسيط االستجابات قد تكون شفهية أو بواسطة إيماءات 
أو حركة اليد أو التوصيل أو اإلجابة باستخدام الكمبيوتر 

إن أمكن. 
إدماجهم يف مجموعات عمل وتعيني املهاّم بحسب إعاقاتهم.

وصف محتوى 
الفيديو 

للمكفوفني.



التفكير الناقد
الهدف: التفكري فيما تعّلموه وتطبيقه يف موقف 

جديد.

الوقت: ١٠-١٥ دقيقة

فكِّر وأِجب  .٣

١.  اِقرأ املهّمة واملواقف املختلفة بتمّعن. تعاَمل 
مع املفردات الجديدة كما تراه مناسبًا.

٢.  يمكن لكّل تلميذ العمل عىل أحد املواقف 
مع زميل له يف الفصل، أو يمكنك أن تعنّي 

موقًفا لكّل مجموعة ثنائية أو مجموعات 
من التالميذ. راِقبهم فيما يعملون وقدِّم لهم 

املساعدة عندما يحتاجون إليها.

٣.  تأكَّد من اإلجابات أمام الجميع يف الفصل، 
وناِقش التناقضات فيها. (إجابات ُمقرتَحة: 
١أ. معرفة شخصية؛ ١ب. أدِخل الجملة إىل 

محرِّك بحث وأرى نوع املواقع اإللكرتونية 

التي تظهر؛ ١ج أدِخل الجملة إىل محرِّك 

بحث وأرى نوع املواقع اإللكرتونية التي 

تظهر؛ ١د. استخدام كلمات مثل «مرص 

+ مياه نظيفة» يف محرِّك بحث؛ ٢. تملك 

أحيانًا معلومات عن موضوع معنّي ومن 

غري الرضوري البحث عنه، لكّن بعض 

املوضوعات تكون أكثر تقنية وعليك أن 

تبحث عن معلومات حولها.)

أنا وتكنولوجيا المعلومات واالتّصاالت
الهدف: كتابة ُمقرتَح بحث.

الوقت: ١٠-١٥ دقيقة

فكِّر وأِجب  .٤

١  ُقل فليجلس كّل واحد منكم جنبًا إىل جنب 
زميل له يف الفصل، واقرأ اإلرشادات ثّم تبادال 

األفكار.

٢  تجوَّل يف الفصل واستِمع إىل املجموعات 
الثنائية يتحّدثون. قدِّم املساعدة إذا احتاجوا 

إليها، واحرص عىل أن يراجعوا املعلومات التي 
اكتسبوها سابًقا.

ز التالميذ عىل إعطائك بعض اإلجابات،  ٣  حفِّ
واكتبها عىل السبّورة ثّم صوِّت ألفضل األفكار.

 الدرس ۱ ص. ٤٨-٤٩

المستكشف النشط

المهارات الحياتية
الهدف: التفكري بطريقة ناقدة يف املشكالت 

املتعّلقة بالبحث عىل شبكة اإلنرتنت.

الوقت: ٣-٥ دقائق

اِقرأ وأِجب  .١

١.  ذكِّر التالميذ بأّن أنيقا أواله استخدمت 
البحث عرب شبكة اإلنرتنت لتجد حالٍّ ملشكلة 

متعّلقة بالصّحة يف مجتمعها.

ل املالحظات  ٢.  اِقرأ السؤال بصوت عاٍل، وسجِّ
عىل السبّورة فيما يتشارك التالميذ 

إجاباتهم. (إجابات ُمقرتَحة: ال يمكنك 
أحيانًا إيجاد معلومات متعّلقة مبارشة 

بموضوعك. وأحيانًا يصعب فهم املعلومات 

التي تجدها.)

٣.  اِستخِدم املالحظات لتوجيه نقاش قصري 
حول املشكالت املتعّلقة بالبحث عىل شبكة 

اإلنرتنت وكيفية حّلها أو التصّدي لها. اِسأل 
كيف يمكنكم حّل بعض املشكالت التي 
تناقشنا فيها أو التصّدي لها؟ (إجابات 

ُمقرتَحة: إذا عجزت عن إيجاد موقع 
إلكرتوني مفيد، فحاِول تغيري كلمة البحث. 

وإذا كانت املعلومات صعبة الفهم، اُطلب 

املساعدة من شخص راشد.)

مخطَّط المعرفة
الهدف: تعزيز معرفة التالميذ والتعبري عنها يف 

مخطَّط املعرفة.

الوقت: ٥-١٠ دقائق

اِقرأ وأكِمل  .٢

١.  اِقرأ املهّمة بصوت عاٍل، وذكِّر التالميذ 
بالتفكري يف األوقات التي بحثوا فيها عن 

املعلومات عىل شبكة اإلنرتنت.

٢.  اُنقل الرسم التخطيطي التسلسيل الفارغ 
عىل السبّورة، ثّم اطلب من التالميذ أن 

يساعدوك يف ملئه.

٣.  أِرش إىل املربّع األّول، واسأل ما الخطوة 
األوىل التي يجب اتّخاذها عند البحث عىل 

شبكة اإلنرتنت؟ اِخرت املعلومات التي تريد 
إيجادها. اُكتب اإلجابة يف املربّع األّول، 

وأكِمل عىل هذا النحو محّفًزا التالميذ عىل 
إعطائك اإلجابات فيما تكتبها يف املربّعات 
املناسبة من الرسم التخطيطي التسلسيل.

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

٤.  ُقل اآلن اُنقلوا اإلجابات الواردة يف الرسم التخطيطي التسلسيل 
يف كتبكم.

أنشطة التوّسع
١.  اُطلب من التالميذ البحث عن معلومات حول نوع مميّز 

من النبات ينمو يف املجتمع حيث يعيشون. اِسمح لهم 
باستخدام أجهزة الكمبيوتر يف الفصل ليتمّكنوا من البحث 

عىل شبكة اإلنرتنت.

٢.  دَع التالميذ يرسمون صورة لشجرتهم أو زهرتهم 
املفّضلة أو أّي نبتة أخرى ويعنونونها. اُطلب منهم عرض 

رسوماتهم أمام زمالئهم يف الفصل.

٩٥ الدرس ١  الدرس ١  ٩٤

حدِّد املعلومات 
التي ترغب يف 

الحصول عليها.

فكِّر يف 
مصطلحات 

البحث أو الكلمات 
األساسية التي 
ستستخدمها.

ق من  تحقَّ
البيانات من 

خالل محاولة 
إيجادها يف أكثر 

من مصدر.

اِحرص عىل 
تدوين مصدر 
تلك البيانات.

راِجع املعلومات 
التي توّصلت 

إليها جيًّدا.
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الدرس ۲ ص. ٥٠-٥١

المخاطر المرتبطة بشبكة 
اإلنترنت ووسائل الحماية منها

األهداف

أِصف املخاطر واألرضار املرتبطة بشبكة • 
اإلنرتنت.

أفّرس أهّمية االحتفاظ بخصوصية املعلومات • 
الشخصية وعدم إفشائها.

أناقش طرق املحافظة عىل إجراءات األمان أثناء • 
استخدام شبكة اإلنرتنت.

المهارات الحياتية

تعّلم لتعرف: التواصل• 

تعّلم لتكون: التفكري الناقد• 

الِقيَم

ِقيَم الذات: االستقاللية• 

القضايا والتحّديات

قضايا املواطنة: الوعي بالحقوق والواجبات• 

األدوات المطلوبة

لوحة ورقية، ورق، أقالم (أنشطة التوّسع)• 
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األهداف
الهدف: إثارة اهتمام التالميذ بأهداف الدرس ومحتواه.

الوقت: ٢-٣ دقائق

١.  ُقل سنتعّلم يف هذا الدرس كيف نحافظ عىل أماننا عندما 
نستخدم شبكة اإلنرتنت. 

اِتِّبع خطوات روتني ١: حان وقت االستكشاف!• 

(إجابات ُمقرتَحة: هذه فرصتنا للتعّلم عن كيفية البقاء 
بأمان أثناء إرسال الرسائل النّصية، التفكري يف اإلرشادات 

لنرش املعلومات عىل شبكة اإلنرتنت، معرفة الفرق بني املواقع 

اإللكرتونية اآلمنة وغري اآلمنة، إلخ.)

٢.  ُقل يف نهاية هذا الدرس سنتعّلم الكثري عن األمان الرقمي.

لنتفاَعْل مًعا
الهدف: تشجيع التالميذ عىل التفكري يف توجيهات األمان التي 

يتّبعونها يف حياتهم اليومية ومشاركة املعلومات عنها.

الوقت: ٢-٥ دقائق

اِتِّبع خطوات روتني ٤: فكِّر-تعاَون-تشاَرك!• 

اختياري: لتحفيز التالميذ عىل النقاش، اِطرح عليهم املزيد 
من األسئلة: ِلم يف رأيكم هذه الفكرة جيّدة؟ ما الخطوات 

األخرى التي تتّبعونها لتحافظوا عىل أمانكم؟

لنتعلَّْم
الهدف: تحفيز التالميذ عىل قراءة نصوص طويلة؛ تمكني 

التالميذ من تحقيق أهداف الدرس.

الوقت: ١٥-٢٠ دقيقة

يهتّم هذا النشاط بمهارة التواصل الحياتية.• 

اِتِّبع خطوات روتني ٧: جدول «أعرف، أوّد أن أعرف، تعّلمت».• 

اُطلب من التالميذ االحتفاظ بجداول «أعرف، أوّد أن أعرف، • 
عهم عىل مواصلة تدوين املالحظات فيها  تعّلمت»، وشجِّ

يف خالل املحور. يمكن للتالميذ يف نهاية املحور العودة إىل 
جداولهم ومراجعة ما تعّلموه.

٩٧ الدرس ٢  الدرس ٢  ٩٦
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لنستكِشْف
الهدف: تمكني التالميذ من العمل برسعة، وإبداع، وتعاون 

لتوليد األفكار؛ وإنجاز نشاط يرتكز عليها يوصلهم إىل 
األهداف.

الوقت: ٥-١٠ دقائق

يهتّم هذا النشاط بمهارة االستقاللية أثناء العمل عىل شبكة • 
اإلنرتنت. اِتِّبع خطوات روتني ١٣: عصف ذهني

لنراِجْع
الهدف: التأّكد من املعرفة التي عىل التالميذ اكتسابها اليوم 

وتعزيزها

الوقت: يُنَجز النشاط يف املنزل

اِتِّبع خطوات روتني ١٦: لتختربك أُرستك• 

اِلفت انتباه التالميذ إىل فقرة لنراِجْع.  .١

ُقل ستطلبون من أحد أفراد أُرسكم أن يخترب معلوماتكم.  .٢

٣.  ُقل أّوًال ستنسخون بعض األسئلة عىل ورقة، ويف وقت 
الحق من اليوم، سيطرح عليكم أحد أفراد أُرسكم األسئلة. 

أخربوهم بكّل ما تعرفونه.

اُطلب من التالميذ نسخ أسئلة املراجعة ألخذها إىل املنزل   .٤
حتّى يتمّكن أفراد أُرسهم من اختبارهم: ما بعض املخاطر 

الشائعة التي نواجهها عندما نستعمل شبكة اإلنرتنت؟ ماذا 

يمكننا أن نفعل لنحافظ عىل أماننا؟ أّي اإلرشادات هو األهّم 

بالنسبة إليك؟

٥.  عندما يعود التالميذ إىل الفصل، اطرح عليهم أسئلة 
استطرادية: استناًدا إىل ما تعّلمتموه حتّى اآلن، هل تغرّيت 

إجاباتكم عىل سؤال لنتفاَعْل مًعا؟ وكيف؟

تقييم ذاتي
الهدف: تقييم التالميذ عملية التعّلم الخاّصة بهم وتحديدهم 

الخطوات التالية.

الوقت: يُنَجز النشاط يف املنزل

اِتِّبع خطوات روتني ١٨: وعد للمستقبل!• 

أِشد بأعمال التالميذ.• 

ُكن أنت الخبير! 
قّدرت منّظمة األمم املتّحدة للطفولة (UNICEF) أّن طفًال من ثالثة حول العالم يستخدم اإلنرتنت. وبحسب دراسة أُجريت يف 

مرص حديثًا، يستخدم ١٤٪ عىل األقّل من األطفال يف القرى، و٣٤٪ من األطفال يف املدن، اإلنرتنت بانتظام. كما يمكن التأكيد عىل 
استمرار ارتفاع هذه األرقام.

بين المنزل والمدرسة
املهارات الحياتية: تعّلم لتعرف: التفكري الناقد

اُطلب من التالميذ أن يسألوا أفراد أُرسهم عن نصائح حول 
كيفية الحفاظ عىل األمان أثناء استخدام اإلنرتنت، ثّم أن 

يتشاركوها مع زمالئهم يف الفصل.

نصيحة تعليمية
يمكن اإلشارة إىل األمان أثناء استخدام شبكة اإلنرتنت بطرق 

متعّددة منها: األمن السيرباني، واألمن اإللكرتوني، واألمن 
الرقمي، وهي مصطلحات أخرى تحمل املعنى نفسه. تشاركها 

مع التالميذ يف الفصل وارشح لهم أنّه من املمكن استخدام 
مصطلح منها بدًال من اآلخر من دون اإلخالل باملعنى.

٩٩ الدرس ٢  الدرس ٢  ٩٨

دعم أساليب التدريس لفئات الدمج يف الفصل

اإلعاقة الذهنية 
وبطء التعّلم

طيف 
التوّحد 

ضعاف 
السمع

صعوبات 
التعّلم

املكفوفون الشلل الدماغي واإلعاقة الحركية
وضعاف البرص

تحديد طرق املحافظة عىل إجراءات األمان أثناء استخدام اإلنرتنت 
وكتابتها يف جمل ملّخصة ومرتّبة وقصرية عىل السبورة أو تمثيلها يف 

خريطة ذهنية. 

دعم التلميذ بمساعدة أقرانه يف الكتابة. 
تبسيط االستجابات قد تكون شفهية أو بواسطة إيماءات 
أو حركة اليد أو التوصيل أو اإلجابة باستخدام الكمبيوتر 

إن أمكن. 
إدماجهم يف مجموعات عمل وتعيني املهاّم بحسب إعاقاتهم.



أنا وتكنولوجيا المعلومات واالتّصاالت
الهدف: أن يفّكر التالميذ فيما تعّلموه ويطبّقوه يف 

موقف جديد.

الوقت: ٢٠-٣٠ دقيقة

فكِّر واخرت  .٣

١.  يساعد هذا النشاط التالميذ عىل معرفة 
حقوقهم وواجباتهم أثناء استخدام شبكة 

اإلنرتنت بطريقة آمنة. اِقرأ املهّمة واملواقف 
املختلفة بتمّعن، وتعامل مع املفردات 

الجديدة كما تراه مناِسبًا.

٢.  يمكن للتالميذ العمل عىل كّل موقف مع 
زميل لهم يف الفصل، أو يمكنك أن تعنّي 

موقًفا لكّل مجموعة ثنائية أو أكثر من 
التالميذ. راِقب التالميذ أثناء عملهم وقدِّم 

لهم املساعدة عند الحاجة.

٣.  تحّققوا من اإلجابات سويٍّا يف الفصل 
وتناقشوا يف املتناقضات كمجموعة. (اإلجابات: 

١.ب؛ ٢.ب) يمكنك تلخيص النشاط بإخبار 
التالميذ أّن معرفة والديهم أو أّي شخص 

راشد يثقون به بالرسائل غري العادية التي 
تصلهم من الغرباء، فكرة جيّدة دائًما.

٤.  توّسع يف النشاط بتشكيل مجموعات صغرية 
تطلب منها مناقشة األسئلة الواردة يف أسفل 

الصفحة. بعد مرور وقت كاٍف للنقاش، 
اِجمع التالميذ مجّدًدا واطلب من املجموعات 
تلخيص مناقشاتها أمام الجميع يف الفصل. 

اِمنحهم مالحظاتك كما تراه مناسبًا، 
وساِعدهم عىل فهم الفرق بني النشاط اآلمن 

والنشاط الخطر عىل شبكة اإلنرتنت.

أنشطة التوّسع
١  ظهر مؤّخًرا عدد من األفالم والروايات للمتلّقني 

الصغار، يتكّلمون عن أطفال أو مراهقني 
يتوّرطون يف املشكالت بسبب تّرصفاتهم عىل 

شبكة اإلنرتنت. اِسأل التالميذ إن كانوا يعرفون 
عن قصص كهذه واطلب منهم مشاركة الحبكة.

٢  دَع التالميذ يساعدونك يف تصميم ملصق ترد 
فيه قائمة نصائح حول كيفية الحفاظ عىل 
األمان أثناء استخدام شبكة اإلنرتنت. عنِون 

عموًدا «ما يجب فعله» وعموًدا آخر «ما ال يجب 
فعله»، وعلِّق امللصق يف الفصل كتذكري يومي 

للتالميذ بما يجب فعله وعدم فعله عند استخدام 
شبكة اإلنرتنت.

عىل شبكة اإلنرتنت، إذ يمكن إساءة استخدامه بشتّى الطرق، 
كما أنّه من غري الرضوري أن يعرف أصدقاؤك الرقميون مكان 

سكنك؛ ال يجب أن تعطي اسم مدرستك ألّن ذلك كإعطاء 
عنوانك؛ من اللطيف أن تحصل عىل التمنّيات الطيّبة من الناس 
يف عيد ميالدك، لذلك ينرش البعض تاريخ ميالدهم، إنّما من غري 

الرضوري نرش السنة إذ يمكن االكتفاء باليوم والشهر. من 
الجيّد أن تشارك هواياتك واهتماماتك، وهكذا يمكنك التواصل 

مع أشخاص يملكون االهتمامات نفسها. ال تفصح عن مكانك 
املفّضل ألنّه من املمكن أن يلقاك الغرباء هناك.)

الدرس ۲ ص. ٥٢-٥٣

لنتعلَّْم من 
خالل التطبيق

ْق في الفهم لنتعمَّ
الهدف: التمرُّن باستخدام األمان الرقمي.

الوقت: ٥-٧ دقائق

اِقرأ وأكِمل  .١

ه انتباه التالميذ إىل الجملة األوىل، ثّم  ١  وجِّ
اطلب منهم النظر إىل اإلطار واختيار الكلمة 

أو العبارة املناسبة إلكمال هذه الجملة. 
ههم إذا لزم األمر، إىل اإلجابة الصحيحة:  وجِّ
الرسالة املزعجة، وَدعهم يكتبونها يف الفراغ.

٢  دَع التالميذ يكملون الجمل املتبّقية 
بمفردهم أو ضمن مجموعات ثنائية.

٣  عندما ينتهون، اُكتب مفتاح إجابات عىل 
السبّورة ليتمّكن التالميذ من التأكُّد من 

عملهم.
(اإلجابات: ١. الرسالة املزعجة؛ ٢. التنزيل؛

٣. الحجب؛ ٤. معلومات شخصية؛
٥. الرسائل النّصية الفورية)

اختياري: للمزيد من التمرين، دَع مجموعات 
ثنائية من التالميذ يعملون مًعا عىل تأليف جملهم 

الخاّصة لكّل كلمة أو عبارة من اإلطار.

مخطَّط المعرفة
الهدف: استخدام مهارة التفكري الناقد عند 

اختيار األشخاص الذين سيقبل التالميذ طلبات 
صداقتهم عىل مواقع التواصل االجتماعي.

الوقت: ٣-٥ دقائق
فكِّر وأِجب  .٢

١.  اِسأل التالميذ عن حساباتهم عىل مواقع 
التواصل االجتماعي، واطلب منهم أن 
يخربوك عن عدد أصدقائهم عىل هذه 
الحسابات. اِسأل كيف تقّررون قبول 

صديق أو رفضه عىل حساباتكم؟
٢.  اِقرأ املهّمة بصوت عاٍل، ثّم اطلب من 
التالميذ النظر إىل صورة رامي. اِسأل 

التالميذ إن كانوا سيقبلون صداقته عىل 
مواقع التواصل االجتماعي. اِستخِدم أسئلة 

تساعد التالميذ عىل التفكري يف قرارهم 
بشكل ناقد: هل تعرفون رامي؟ هل أّي من 

أفراد أُرسكم يعرف رامي؟ هل تعرفون 
إن كانت هذه صورته الحقيقية؟ إذًا كيف 

تعرفون أنّه من املمكن الوثوق به؟
٣.  شكِّل مجموعات ثنائية من التالميذ، واطلب 

منهم تأّمل امللّفات الشخصية املتبّقية، 
ومناقشة ما إذا كان قبولهم كأصدقاء فكرة 

جيّدة أم ال.
٤.  عندما ينتهي التالميذ من عملهم، اِقرأ قائمة 

امللّفات الشخصية واخرت مجموعات ثنائية لتلّخص 
مراحل تفكريها أمام الجميع يف الفصل. اِمنحهم 

مالحظاتك أثناء النقاش شارًحا لهم ِلم يف رأيك يصلح 
كّل من هؤالء األشخاص ليكون صديقهم ولِم ال. 

(إجابات ُمقرتَحة: من اآلمن قبول طلب صداقة يونس 
ألنّني أعرفه من املدرسة؛ مالك هي شقيقتي فمن 

املؤّكد أّن التواصل معها عرب اإلنرتنت آمن؛ الشخص 
الرابع لم يُعِط أّي معلومات عن نفسه ولذلك قبول 

صداقته فكرة سيّئة.) 

٥.  اِقرأ اإلرشادات الواردة يف أّول الصفحة ٥٣، ودَع 
التالميذ يعملون عىل انفراد عىل وْضع عالمة  إىل 

جانب املعلومات التي يرون مشاركتها مناِسبًا. عندما 
ه نقاًشا حول مالءمة  ينتهي التالميذ من عملهم، وجِّ

نرش أنواع مختلفة من املعلومات يف ملّف شخيص 
عىل اإلنرتنت. ستختلف إجابات التالميذ. (إجابات 
ُمقرتَحة: ليس من اآلمن أبًدا أن تضع رقم هاتفك 

عىل شبكة اإلنرتنت، إذ كأنّك أعطيته للغرباء؛ ليست 
مشكلة أن تعطي اسمك لكن ضع الحروف األوىل 
فقط من اسم عائلتك؛ ال تضع عنوان سكنك أبًدا 
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دعم أساليب التدريس لفئات الدمج يف الفصل

اإلعاقة الذهنية 
وبطء التعّلم

طيف 
التوّحد 

ضعاف 
السمع

صعوبات 
التعّلم

املكفوفون وضعاف الشلل الدماغي واإلعاقة الحركية
البرص

تحديد الكلمات الرئيسة يف الدرس مثل (الحجب، تنزيل امللّفات، 
الرسائل املزعجة،...) وما يقابلها من املصطلحات باللغة 

اإلنجليزية وكتابتها عىل السبّورة أو وضع خّط تحتها أو رسم 
إطار حولها داخل كتاب التلميذ. 

دعم التلميذ بمساعدة أقرانه يف الكتابة. 
تبسيط االستجابات قد تكون شفهية أو بواسطة إيماءات 
أو حركة اليد أو التوصيل أو اإلجابة باستخدام الكمبيوتر 

إن أمكن. 
إدماجهم يف مجموعات عمل وتعيني املهاّم بحسب إعاقاتهم.



الدرس ۳ ص. ٥٤-٥٥

استخدام أدوات تكنولوجيا 
المعلومات واالتّصاالت بطريقة 

صحيحة وأخالقية
األهداف

أناقش نرش رسائل للتواصل بصورة إيجابية • 
عىل شبكة اإلنرتنت.

أرشح أخالقيات استخدام أدوات تكنولوجيا • 
املعلومات واالتّصاالت.

أرشح اآلثار اإليجابية والسلبية الستخدام أدوات • 
تكنولوجيا املعلومات واالتّصاالت.

المهارات الحياتية

تعّلم لتتعايش مع اآلخرين: احرتام اآلخر• 

تعّلم لتكون: املحاسبية• 

الِقيَم

ِقيَم التعايش: االحرتام؛ التسامح وقبول اآلخر• 

القضايا والتحّديات

قضايا املواطنة: الوعي القانوني• 

قضايا التمييز: التمييز ضّد ذوي الهمم• 

األدوات المطلوبة

ورق للكتابة، أقالم حرب أو رصاص • 
(لنستكِشْف، أنا وتكنولوجيا املعلومات 

واالتّصاالت)

األهداف
الهدف: إثارة اهتمام التالميذ بأهداف الدرس ومحتواه.

الوقت: ٢-٣ دقائق

١.  اِقرأ األهداف بصوت عاٍل أمام التالميذ يف الفصل. اِرشح 
أّن كلمة أخالقيات متعّلقة بالفرق بني الصواب والخطأ: 
عندما تكونون لطفاء مع اآلخرين، وعادلني، وصادقني، 

أنتم تتّرصفون بأخالقية.

٢.  ُقل سنتعّلم يف هذا الدرس كيف نستخدم مصادر 
املعلومات عىل شبكة اإلنرتنت بطريقة إيجابية وسليمة.

اِتِّبع خطوات روتني ١: حان وقت االستكشاف!• 

(إجابات ُمقرتَحة: هذه فرصتنا ملعرفة أهّمية توثيق مصادر 
املعلومات وِذكر أصحابها، ومناقشة أسباب احرتام القانون، 

وللتمييز بني اآلثار اإليجابية والسلبية لشبكة اإلنرتنت، إلخ.)

ُقل يف نهاية هذا الدرس سنتعّلم الكثري عن األمان الرقمي.• 

لنتفاَعْل مًعا
الهدف: مشاركة التالميذ بثقة وتعاون يف نقاش يؤّدي إىل 

تحقيق أهداف الدرس.

الوقت: ٢-٥ دقائق

اِلفت انتباه التالميذ إىل فقرة لنتفاَعْل مًعا.  .١

ُقل سأطرح عليكم سؤاًال. ال تقولوا شيئًا! فكِّروا بصمت!  .٢

٣.  اِقرأ النّص بصوت عاٍل. (اُنظر إىل مخطَّط الدرس.) 
أخِربهم عن رسالة مهّمة وصلتك عرب وسائل اإلعالم، 

مثال: تعّلمت من خالل التليفزيون والراديو أّن غسل يدّي 
يمنع عنّي املرض. دَع التالميذ يفّكرون لبعض الوقت يف 

رسائل مهّمة وصلتهم عرب التليفزيون، أو شبكة اإلنرتنت، 
أو الراديو، كما يمكنهم تدوين مالحظات بسيطة إذا 

أرادوا ذلك.

اِتِّبع خطوات روتني ٤: فكِّر-تعاَون-تشاَرك!  .٤

اختياري: لتشجيع التالميذ عىل النقاش، اِطرح عليهم املزيد 
من األسئلة: ما سبب أهّمية هذه الرسالة؟ هل أحدثت أّي 

تغيري يف تّرصفاتكم؟

لنتعلَّْم
الهدف: منح التالميذ القدرة عىل قراءة النصوص بطريقة 

تحافظ عىل اهتمامهم بها.

الوقت: ١٥-٢٠ دقيقة

يسّلط هذا النشاط الضوء عىل أهّمية الوعي القانوني أثناء • 
استخدام شبكة اإلنرتنت. 

اِتِّبع خطوات روتني ١٠: القراءة العشوائية• 

مالحظة:  ذكِّر التالميذ بقراءة تعريف «إشارة» و«ِذكر 
مصدر».
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دعم أساليب التدريس لفئات الدمج يف الفصل

اإلعاقة الذهنية 
وبطء التعّلم

طيف 
التوّحد 

ضعاف 
السمع

صعوبات 
التعّلم

املكفوفون الشلل الدماغي واإلعاقة الحركية
وضعاف البرص

تلخيص أخالقيات استخدام أدوات تكنولوجيا املعلومات واالتّصاالت 
يف جمل قصرية وأفكار رئيسة.

دعم التلميذ بمساعدة أقرانه يف الكتابة. 
تبسيط االستجابات قد تكون شفهية أو بواسطة إيماءات 
أو حركة اليد أو التوصيل أو اإلجابة باستخدام الكمبيوتر 

إن أمكن. 
إدماجهم يف مجموعات عمل وتعيني املهاّم بحسب إعاقاتهم.



لنستكِشْف
الهدف: كتابة فقرة تعّرب عن فكرة مهّمة جديرة بالنرش عىل 

شبكة اإلنرتنت.

الوقت: ٥-١٠ دقائق

١.  قدِّم موضوع فقرة لنستكِشْف، واقرأ اإلرشادات بصوت 
عاٍل. (اُنظر إىل مخطَّط الدرس.)

ُقل اآلن فرصتكم لكتابة فكرة تعتربونها مهّمة.  .٢

٣.  وزِّع أقالم حرب أو رصاص، وامنح التالميذ حوايل
٥ دقائق لكتابة فقرة قصرية تعّرب عن الفكرة التي 

يريدون إيصالها.

٤.  عندما ينتهي التالميذ من الكتابة، ضعهم ضمن مجموعات 
ثنائية واطلب منهم قراءة فقراتهم بعضهم لبعض.

ز البعض عىل التطّوع لقراءة فقراتهم أمام  ٥.  بعد ذلك حفِّ
الجميع يف الفصل.

اختياري: ثبِّت أعمال التالميذ عىل سبّورة امللصقات ليتمّكن 
الجميع من قراءتها.

لنراِجْع
الهدف: التأّكد من املعرفة التي عىل التالميذ اكتسابها اليوم 

وتعزيزها.

الوقت: ٥-١٠ دقائق

اِتِّبع خطوات روتني ١٥: اِختِرب زميلك• 

تقييم ذاتي
الهدف: مساعدة التالميذ عىل إتمام تقييم ذاتي صادق 

والحصول عىل املساعدة الالزمة لتنمية املهارات املكتسبة. 
ع التالميذ عىل ممارسة التفكري الناقد. شجِّ

د؛ يُنَجز النشاط يف املنزل الوقت: غري محدَّ

اِتِّبع خطوات روتني ١٧: ٣-٢-١• 
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ُكن أنت الخبير! 
الشعب املرصي ُمستخِدم مفرط ملواقع التواصل االجتماعي، ويُقدَّر أّن لدى ٦٥٪ منهم حسابًا عىل فيسبوك. كما قد شهدنا 

ارتفاًعا بنسبة ١٧٪ يف أعداد امُلستخدمني املرصيني ملواقع التواصل االجتماعي بني ٢٠٢٠ و٢٠٢١. نظًرا لشعبية مواقع التواصل 
االجتماعي ومدى سهولة مشاركة الناس املعلومات عرب منّصاتها، من الرضوري للتالميذ تعلُّم كيفية استخدامها مراعني اآلخرين.

بين المنزل والمدرسة
املهارات الحياتية: تعّلم لتعرف: التفكري الناقد

دَع التالميذ يتحّدثون إىل أفراد أُرسهم عن التدابري التي 
يتّخذونها لحماية حساباتهم عىل شبكة اإلنرتنت. اُطلب من 

التالميذ أن يتشاركوا معلوماتهم مع زمالئهم يف الفصل.

نصيحة تعليمية
غالبًا ما يساور التالميذ الفضول ملعرفة أمور عن حياة 

معّلميهم االجتماعية، ولذلك تشّكل وسائل التواصل االجتماعي 
طريقة تساعد بها تالميذك عىل التعّرف عليك أكثر. إذا كان 

ذلك مالئًما، فكِّر يف مشاركة حسابك عىل وسائل التواصل 
االجتماعي مع تالميذك يف الفصل. ال يجب عليك إرسال طلبات 

صداقة إىل تالميذك، إنّما يمكنك ببساطة الدخول إىل حسابك 
وعرضه عىل السبّورة الذكية. أِر تالميذك بعض منشوراتك 
وصورك، وأِرش إىل إجراءات األمان التي اخرتتها لتحّد من 

إمكانية وصول اآلخرين إىل حسابك.

١٠٥ الدرس ٣  الدرس ٣  ١٠٤



الفّعالية. إذ توّفر وصوًال فوريٍّا إىل املعلومات، وتساعدنا 
عىل االتّصال بالعالم. لكنّها تنطوي أيًضا عىل مجازفات 

ومخاطر. سنتحّدث عن إيجابيات أدوات تكنولوجيا 
املعلومات واالتّصاالت وسلبياتها يف النشاط التايل.

٢.  اِقرأ املهّمة بصوت عاٍل، ثّم شكِّل مجموعات صغرية. 
اُطلب من التالميذ تدوين املالحظات أثناء النقاش، 

مسّجلني إيجابيات أدوات تكنولوجيا املعلومات 
واالتّصاالت وسلبياتها يف العمود املناِسب يف الجدول.

اإلجابات:

إيجابيات استخدام 
أدوات تكنولوجيا 

املعلومات واالتّصاالت

سلبيات استخدام أدوات 
تكنولوجيا املعلومات 

واالتّصاالت

نرش الصور عىل شبكة 
. اإلنرتنت أمر مسلٍّ

يمكنك أحيانًا إيذاء صديق 
عن طريق الخطأ.

تجد عىل شبكة اإلنرتنت 
معلومات عن أّي 

موضوع يخطر يف بالك.

ليست كّل املعلومات 
صحيحة وصائبة.

التليفون املحمول 
والجهاز اللوحي سهال 

االستعمال إذ يمكن 
حملهما إىل أّي مكان.

يمكنك أن تعاني من إجهاد 
العينني وألم يف الرأس من 

النظر إىل شاشات العرض 
لفرتات طويلة.

هناك مواقع إلكرتونية 
متعّددة ومختلفة 

تحوي مقاطع فيديو 
مسّلية وصوًرا.

بعض املواقع اإللكرتونية 
محظورة إذ إنّها مّرضة 

وغري أخالقية.

أنا وتكنولوجيا المعلومات واالتّصاالت
الهدف: َمنْح التالميذ الفرصة للرتكيز عىل 
استخدامهم الخاّص لتكنولوجيا املعلومات 

واالتّصاالت واتّخاذ قرارات واعية الستخدامها 
بشكل أخالقي.

الوقت: ١٠-١٢ دقائق

اُكتب تلخيًصا  .٣

١  اِقرأ املهّمة بتمّعن وتأّكد من أّن التالميذ 
فهموا ما عليهم فعله.

٢  وزِّع أوراًقا وأقالم حرب أو رصاص للكتابة، 
ثّم امنح التالميذ وقتًا كافيًا ليكتبوا فقرتني 
كإجابة عن األسئلة. تجّول بينهم يف الفصل 

وساِعدهم عندما تدعو الحاجة.
٣  اِستدِع عدًدا من املتطّوعني ليشاركوا عملهم 

مع زمالئهم يف الفصل. قد ترغب أيًضا يف 
عرض كتاباتهم عىل شجرة الوعود عىل 

الجدار يف الفصل. 

مالحظة:  أخِرب التالميذ بأّن مشاركة وعودهم 
أمر اختياري، إذ قد يرغب البعض يف 

الحفاظ عىل خصوصيّتهم.

أنشطة التوّسع
ع التالميذ عىل تجديد وعودهم بانتظام.  ١  شجِّ
يمكنك تنفيذ ذلك عىل شكل احتفال رسمي 
يقرأ يف خالله التالميذ وعودهم بصوت عاٍل 

فيما يضعون إحدى يَديهم عىل قلبهم. أو يمكن 
فعل ذلك بطريقة غري رسمية، وهذا بتزيني 

وعودهم بامللصقات يف نهاية املحور كتكريم 
ألنفسهم عىل وفائهم بوعودهم.

٢  دَع التالميذ يأخذون وعودهم إىل منازلهم 

ليتمّكنوا من قراءتها بصوت عاٍل ألفراد أُرسهم.

٣.  أِعد جمع التالميذ عندما تنتهي املجموعات من عملها، 
ثّم ارسم جدول اإليجابيات والسلبيات عىل السبّورة، 

وُقل للتالميذ أنّك تريد تصميم جدول يضّم أفضل 
أفكار كّل مجموعة.

٤.  اِستدِع املجموعة األوىل واطلب من أفرادها مشاركة 
ناحية إيجابية وأخرى سلبية من جدولهم يظنّون أنّها 

ل أفكارهم يف الجدول عىل السبّورة. ا. سجِّ مهّمة جدٍّ

٥.  اِنتِقل إىل املجموعة التالية واطلب من أفرادها مشاركة 
أفكار لم تتكّرر من قبل املجموعة األوىل. أكِمل عىل هذا 

النحو إىل أن تشارك كّل املجموعات أفكارها.

٦.  راِجع الجدول املكتمل وناِقش النتائج. اِحرص عىل 
تغطية بعض األفكار الواردة يف الجدول التايل عىل 

األقّل.

الدرس ۳ ص. ٥٦-٥٧

لنتعلَّْم من 
خالل التطبيق

ْق في الفهم لنتعمَّ
الهدف: التفكري يف قضايا متعّلقة بأخالقيات 
استخدام حسابات وسائل التواصل االجتماعي 

والنقاش حولها.

الوقت: ١٠-١٢ دقيقة

املهارات الحياتية: املحاسبية

فكِّر وأِجب  .١

١.  يساعد هذا النشاط التالميذ عىل التفكري يف 
ل مسئولية  مهارة املحاسبية الحياتية (تحمُّ
أفعالهم)، وقيمة إظهار االحرتام والتسامح 

وقبول اآلخر. شكِّل مجموعات ثنائية من 
التالميذ، وَدعهم يقرأون السؤال األّول، 

ويتناقشون حوله، ثّم يعطونك إجابة عنه. 
وبعد أن ينتهوا، اُطلب منهم أن يشاركوا 
أفكارهم مع الجميع يف الفصل. (إجابات 

ُمقرتَحة: قد تكون صديقة ناديه قد غضبت 
ألنّها ال تريد نرش صورتها عىل شبكة 

اإلنرتنت حيث يمكن للغرباء رؤيتها. بدافع 
االحرتام، عىل ناديه أن تمحي الصورة من 

حسابها.)

٢.  دَع كّل تلميذين يعمالن مًعا عىل اإلجابة 
كتابيٍّا عن السؤال الثاني، ثّم يشاركان 

إجابتهما مع اآلخرين يف الفصل. (إجابات 
ُمقرتَحة: عىل ماجد أن يوثّق املصدر الذي 

استخرج منه اإلحصاءات حول تلّوث الهواء، 
كما عليه أن يذكر العاِلم البيئي ليفّرق بني 

آرائه الشخصية وآراء هذا العاِلم.)

ه نقاًشا حول  اختياري: للتوّسع يف النشاط، وجِّ
ع التالميذ  أخالقيات استخدام شبكة اإلنرتنت. شجِّ

عىل مشاركة األسئلة التي تواردت إىل أذهانهم 
عندما لم يكونوا واثقني من األمر الصائب فعله. 

اُطلب من التالميذ اآلخرين مشاركة آرائهم وإعطاء 
آرائهم كما هو مناِسب.

مخطَّط المعرفة
الهدف: تقييم إيجابيات وسلبيات تكنولوجيا 

التواصل عرب شبكة اإلنرتنت.

الوقت: ٥-٧ دقائق

فكِّر واكتب  .٢

١.  لخِّص هذا املحور إىل حيث وصلنا. ُقل 
تعّلمنا أّن التواصل عرب شبكة اإلنرتنت، أو 
تكنولوجيا املعلومات واالتّصاالت أداة بالغة

١٠٧ الدرس ٣  الدرس ٣  ١٠٦
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لنتفاَعْل مًعا
الهدف: مشاركة التالميذ بثقة وتعاون يف نقاش يؤّدي إىل 

تحقيق أهداف الدرس.

الوقت: ٢-٥ دقائق

اِتِّبع خطوات روتني ٤: فكِّر-تعاَون-تشاَرك!• 

اختياري: لتشجيع التالميذ عىل النقاش، اِطرح عليهم املزيد 
من األسئلة: هل وجدتم طريقة أفضل للبحث؟ ما هي؟

لنتعلَّْم
الهدف: منح التالميذ القدرة عىل قراءة النصوص بطريقة 

تحافظ عىل اهتمامهم بها.

الوقت: ١٥-٢٠ دقيقة

ز النّص التالميذ عىل تطوير مهارة ضبط النفس  ١.  يحفِّ
الحياتية عند استخدام شبكة اإلنرتنت، وحّس االستقاللية 

لديهم. ُقل سأقرأ املقال بصوت عاٍل، اُصغوا إيلّ وحاولوا 
متابعتي يف كتبكم. سأطرح عليكم األسئلة يف نهاية كّل 

مقطع للتأّكد من أّن الجميع قد فهم النّص.

٢.  اِطرح األسئلة التالية يف نهاية املقطع األّول: ما إحدى 
خصائص األمان للمتصّفحات؟ (اإلجابة: التنبيهات التي 
تظهر عند محاولة الدخول إىل موقع إلكرتوني غري آمن، 

أو تنزيل برنامج ضاّر.) أكِمل عىل هذا النحو للمقاطع 

املتبّقية.

٣.  املقطع الثاني: أّي نوع من خصائص األمان يصفها هذا 
املقطع؟ (اإلجابات: متصّفحات تتميّز بمحّركات بحث 

مخّصصة لألطفال وتعرض محتويات مناسبة لفئاتهم 

العمرية؛ متصّفحات تتضّمن تطبيًقا يتيح للوالَدين 

مراقبة أطفالهم.)

٤.  املقطع الثالث: ما هي أدوات املتصّفح؟ (اإلجابة: هي 
خاّصية أمان تساعد عىل تفادي الضغط عىل روابط 

مواقع إلكرتونية غري مناسبة لعمر األطفال.)

٥.  املقطع الرابع واملثال عليه: ما إحدى النصائح املفيدة 
لخلق كلمة بحث جيّدة؟ (اإلجابة: كتابة جمل طويلة بدًال 
من االكتفاء بكلمتني أو ثالث.) أين الخطأ يف كلمة البحث 

«جاكوار»؟ (اإلجابة: ستحصل عىل روابط ملوضوعات 
مختلفة تماًما: روابط إعالنات خاّصة بسيّارة الجاكوار 

إىل جانب روابط متعّددة عن الحيوان الذي يحمل االسم 

نفسه.)

٦.  املقطع الخامس: كيف تبحثون عن صور؟ (اإلجابة: 
بإضافة الصورة إىل زّر الكامريا.)

٧.  املقطع السادس: اِفِرتضوا أنّكم تريدون البحث عن 
معلومات حول فيلم بعنوان «قواعد الحياة». ما كلمة 

البحث الفّعالة لذلك؟ (اإلجابة: + قواعد الحياة.)

٨.  املقطع السابع: اِفِرتضوا أنّكم تريدون البحث عن 
معلومات حول «كوكب الزهرة» وال تريدون البحث بني 

كّل أنواع األزهار. ما كلمة البحث املناسبة للحصول عىل ما 
تريدون؟ (اإلجابة إضافة كلمة كوكب قبل كلمة الزهرة.)

٩.  املقطع الثامن: ما النتائج التي ستحصلون عليها إذا 
استخدمتم كلمة البحث «أحّب األقرص»؟ (اإلجابة: 

ستحصل عىل مواقع إلكرتونية تحوي عبارة «أحّب 

األقرص».)

الدرس ٤ ص. ٥٨-٥٩

كيفية البحث على شبكة اإلنترنت
األهداف

أرشح كيفية استخدام متصّفحات اإلنرتنت عىل • 
شبكة اإلنرتنت بطريقة آمنة وصحيحة.

أناِقش طريقة اختيار الكلمات املفتاحية • 
الستخدامها يف البحث عىل شبكة اإلنرتنت.

المهارات الحياتية

تعّلم لتكون: التواصل؛ ضبط النفس• 

تعّلم لتعرف: التفكري الناقد• 

الِقيَم

ِقيَم الذات: االستقاللية• 

القضايا والتحّديات

قضايا العوملة: الوعي التكنولوجي• 

األدوات المطلوبة

ورق للكتابة، أقالم حرب أو رصاص • 
(لنستكِشْف، أنا وتكنولوجيا املعلومات 

واالتّصاالت)

(إجابات ُمقرتَحة: عندما أحاول البحث عىل شبكة اإلنرتنت، 
تحرّيني النتائج دائًما. أريد أن أتعّلم كيفية استخدام كلمات 

بحث أفضل.) (اُنظر إىل إجابات ُمحتَملة أخرى يف مخطَّط 

الدرس.)

األهداف
الهدف: تشجيع التالميذ عىل تحّمل مسئولية تلبية حاجاتهم 

التعّلمية ومساراتها.

الوقت: ٢-٣ دقائق

اِتِّبع خطوات روتني ٢: ماذا عيلّ أن أفعل؟• 
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١٠٩ الدرس ٤  الدرس ٤  ١٠٨

دعم أساليب التدريس لفئات الدمج يف الفصل

اإلعاقة الذهنية 
وبطء التعّلم

طيف 
التوّحد 

ضعاف 
السمع

صعوبات 
التعّلم

املكفوفون الشلل الدماغي واإلعاقة الحركية
وضعاف البرص

استخدام اسرتاتيجية البيان العميل يف تطبيق خطوات البحث بطريقة 
آمنة. 

كتابة مصطلحات (متصّفحات، محّركات بحث) عىل السبّورة 
وتحديدها يف كتاب التلميذ، ورشحها بطريقة عملية ومبّسطة.

دعم التلميذ بمساعدة أقرانه يف الكتابة. 
تبسيط االستجابات قد تكون شفهية أو بواسطة إيماءات 
أو حركة اليد أو التوصيل أو اإلجابة باستخدام الكمبيوتر 

إن أمكن. 
إدماجهم يف مجموعات عمل وتعيني املهاّم بحسب إعاقاتهم.



لنستكِشْف
الهدف: التمرُّن عىل خلق كلمات بحث فّعالة واستخدامها.

الوقت: ٥-١٠ دقائق

١.  قدِّم موضوع فقرة لنستكِشْف الذي يطّور مهارات 
التواصل وضبط النفس الحياتية، وذلك بالسماح للتالميذ 

بالعمل عىل انفراد. اِقرأ املهّمة بصوت عاٍل. (اُنظر إىل 
مخطَّط الدرس.)

ُقل اآلن فرصتكم إلنشاء كلمات بحث خاّصة بكم.  .٢

٣.  وزِّع أقالم حرب أو رصاص وقّسم التالميذ إىل مجموعات 
ثنائية. اِمنحهم حوايل ٥ دقائق ليكتبوا خّطة تحوي 

كلمات البحث الخاّصة بهم.

٤.  عندما ينتهي التالميذ من الكتابة، اِستدع متطّوعني إىل 
السبّورة واكتب كلمات البحث الخاّصة بهم.

٥.  باستخدام كمبيوتر الفصل، ابحث بواسطة إحدى كلمات 
البحث املكتوبة عىل السبّورة واعرض النتائج عىل سبّورتك 

الذكيّة. ناِقش مدى تعّلق النتائج بكلمة البحث.

٦.  أكِمل عىل هذا النحو لكّل كلمات البحث املدّونة عىل 
السبّورة.

لنراِجْع
الهدف: التأّكد من املعرفة التي عىل التالميذ اكتسابها اليوم 

وتعزيزها.

الوقت: ٥-١٠ دقائق

اِتِّبع خطوات روتني ١٥: اِختِرب زميلك• 

تقييم ذاتي
الهدف: مساعدة التالميذ عىل إتمام تقييم ذاتي صادق 

والحصول عىل املساعدة الالزمة لتنمية املهارات املكتسبة. 
ع التالميذ عىل ممارسة التفكري الناقد. شجِّ

د، يُنَجز النشاط يف املنزل الوقت: غري محدَّ

اِتِّبع خطوات روتني ١٧: ٣-٢-١• 

اختياري: اُكتب القائمة عىل السبّورة لينقلها التالميذ.
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ُكن أنت الخبير! 
٩٣٪ من حركة الويب تقريبًا تأتي من محّركات البحث. بحسب إحصاءات ستات كاونرت (®StatCounter) ٩٦٪ من ُمستخدمي 

شبكة اإلنرتنت عرب إفريقيا يعتمدون جوجل (®Google) كمحّرك البحث األسايس. 

محّركات البحث رضورية ملساعدتنا عىل إيجاد املعلومات التي نحتاج إليها، لكن اختيار كلمات البحث بدّقة، وحذف الكلمات غري 

الرضورية، واستخدام نصائح فقرة لنتعلَّْم من كتاب التلميذ، يمكنه توجيه البحث وتحديده وجعله أكثر دّقة.

بين المنزل والمدرسة
املهارات الحياتية: تعّلم لتعرف: التفكري الناقد

اِمنح التالميذ موضوًعا ترغب يف أن يبحثوا عنه يف املنزل. 
قد تختار فيلًما مشهوًرا مثًال، أو َمْعَلًما جاِذبًا قريبًا. َدعهم 

يؤّلفون كلمات البحث الخاّصة بهم، ويتمّرنون عىل البحث عن 
معلومات متعّلقة بها بمساعدة أحد أفراد أُرسهم. اُطلب من 
التالميذ يف وقت الحق، أن يخربوا زمالءهم يف الفصل عن أّي 

مفاجآت أو مشكالت واجهوها أثناء بحثهم وكيف ُحّلت.

نصيحة تعليمية
 ،Firefox فايرفوكس ،Google Chrome جوجل كروم

وسفاري Safari من بني أشهر محّركات البحث يف العالم. 
ولكّل منها إجراءاته واتّفاقياته املتعّلقة بالبحث عىل شبكة 

اإلنرتنت. قد ترغب يف أن تميض بعض الوقت يف مراجعة تلك 
ح  اإلجراءات مع تالميذك يف الفصل. اِبحث مثًال عن «تصفُّ

اإلنرتنت عىل كروم» واقرأ اإلرشادات بصوت عاٍل ليكون 
تالميذك عىل اّطالع بإجراءات محّرك البحث الذي يستخدمونه 

باستمرار.

١١١ الدرس ٤  الدرس ٤  ١١٠



٣.  أِعد جمع التالميذ، واطلب منهم مشاركة إجاباتهم 
ليتمّكن زمالؤهم يف الفصل من التحّقق من عملهم. 
(اإلجابات: ١. نضع رمز + قبل الكلمة التي نريد أن 

تشملها نتائج البحث؛ ٢. نضع رمز - قبل الكلمة التي 

ال نريد أن تشملها نتائج البحث؛ ٣. نستخدم عالمتَي 

التنصيص للجملة التي نريد أن تظهر يف النتائج.)

التفكير الناقد
الهدف: التمرُّن عىل خلق كلمات بحث خاّصة بهم.

الوقت: ٧-١٠ دقائق

فكِّر واكتب  .٣

١.  اِقرأ اإلرشادات بصوت عاٍل، ثّم شكِّل مجموعات 
صغرية من التالميذ. َدعهم يقرأون عن كّل موضوع 

ويتمّرنون عىل خلق كلمات بحث متعّلقة به.

٢.  دَع املجموعات تنجز النشاط سويٍّا. تجوَّل بني التالميذ 
يف الفصل فيما يعملون وساِعدهم عند الرضورة.

٣.  أِعد جمع التالميذ واطلب منهم النظر 
إىل املوضوع األّول من جديد. اِستدِع 

متطّوعني إىل السبّورة ليكتبوا كلمة بحث 
قد يستخدمونها إليجاد املعلومات عن 

دورّي كرة قدم يحبّونه. (إجابات ُمقرتَحة: 
املوضوع ١: «دوري كرة القدم» + اسم 

املنطقة ٢: القطط-الفيلم؛ القطط-طعام 

ومنتَجات؛ القطط-دعابات. املوضوع ٣: 

نباتات منزلية + تعيش يف الظّل.)

أنا وتكنولوجيا المعلومات واالتّصاالت
الهدف: إعطاء التالميذ فرصة للتفكري يف 

طريقتهم املنهجية الخاّصة للبحث عىل شبكة 
اإلنرتنت.

الوقت: ١٠-١٢ دقيقة

فكِّر وأِجب  .٤

ن وتأّكد من أّن التالميذ قد  ١.  اِقرأ املهّمة بتمعُّ
فهموا األسئلة.

٢.  وزِّع أوراًقا وأقالم حرب أو رصاص للكتابة. 
اِمنح التالميذ وقتًا كافيًا لكتابة اإلجابات عن 

األسئلة. تجوَّل بينهم وقدِّم لهم املساعدة 
عند الحاجة.

٣.  اِستدِع عدًدا من املتطّوعني ليقرأوا إجاباتهم 
بصوت عاٍل أمام زمالئهم يف الفصل.

اختياري: اِستخِدم هذا النشاط كفرصة ملناقشة 
الطرق التي يفّضلها التالميذ إليجاد املعلومات عرب 

عهم عىل مشاركة كيفية بحثهم  شبكة اإلنرتنت. شجِّ
عن املعلومات وما إذا كانت هذه الطرق تزّودهم 

بالنتائج التي يريدونها.

أنشطة التوّسع
ع التالميذ عىل تبادل األدوار للبحث  ١  شجِّ

باستخدام الكمبيوتر الخاّص بالفصل. ولينظر 
الجميع يف الفصل إىل النتائج ويتناقشون 

حولها: هل أوصلتهم كلمة البحث إىل نتائج 
مفيدة؟ كيف يمكن تحسني جودة كلمة 

البحث؟

٢  اِلعب لعبة مع التالميذ تساعدهم يف التمرُّن 
عىل مهارة البحث. أّوًال شكِّل ِفَرًقا، ثّم اكتب 

سؤاًال عىل السبّورة مثل: ما عاصمة بلغاريا؟ 
دَع إحدى الِفَرق تستخدم الكمبيوتر للبحث عن 

تًا لتسّجل كم من الوقت  اإلجابة. اِستخِدم مؤقِّ
استغرقوا يف البحث. بعد ذلك، اكتب سؤاًال آخر 

عىل السبّورة للفريق الثاني، مثل: هل تعيش 
ل الوقت الذي استغرقوه  الِفيَلة يف آسيا؟ وسجِّ

يف البحث. الفريق الذي يجد اإلجابة بأرسع 
وقت يكون هو الفائز.

الدرس ٤ ص. ٦٠-٦١

لنتعلَّْم من 
خالل التطبيق

ْق في الفهم لنتعمَّ
الهدف: التمرُّن باستخدام مفردات متعّلقة 

بالبحث عىل شبكة اإلنرتنت.

الوقت: ٣-٥ دقائق
الِحظ واربط  .١

١.  اِقرأ املهّمة بصوت عاٍل، وارشح للتالميذ 
أّن عليهم ربط الكلمات الواردة يف اإلطار 

األزرق بالتعريفات الواردة أسفله.

٢.  شكِّل مجموعات ثنائية من التالميذ وَدعهم 
ينجزون النشاط سويٍّا.

٣.  أِعد جمع التالميذ، واطلب منهم مشاركة 
إجاباتهم ليتمّكن زمالؤهم يف الفصل من 
التحّقق من عملهم. (اإلجابات: ١ب؛ ٢أ؛

٣ج)

ع يف النشاط، دَع املجموعات  اختياري: للتوسُّ
الثنائية تؤّلف جمًال خاّصة بها مستخدمة 

املفردات الواردة يف اإلطار األزرق. اِستدِع بعد ذلك 
بعض التالميذ ليكتبوا جملهم عىل السبّورة. أعِط 
مالحظاتك حول استخدام املفردات ومعانيها كما 

تراه مناسبًا.

الهدف: التمرُّن عىل ْرشح معنى إجراءات البحث 
بطريقتهم الخاّصة.

الوقت: ٣-٥ دقائق
الِحظ واكتب  .٢

١.  تعالج هذه املهّمة قضايا الوعي 
التكنولوجي: كيفية استخدام اإلنرتنت 

بأكثر فّعالية ممكنة. اِقرأ املهّمة بصوت 
عاٍل، وارشح للتالميذ أّن عليهم التعاون 

عىل كتابة تعريفات للمفردات الواردة يف 
السؤال. أخِربهم بأّن الرموز هي العالمات 
التي ترافق كلمات البحث لتحديد النتائج 

التي نريد الحصول عليها.

٢.  شكِّل مجموعات ثنائية من التالميذ وَدعهم 
ينجزون النشاط سويٍّا.

١١٣ الدرس ٤  الدرس ٤  ١١٢
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دعم أساليب التدريس لفئات الدمج يف الفصل

اإلعاقة الذهنية 
وبطء التعّلم

طيف 
التوّحد 

ضعاف 
السمع

صعوبات 
التعّلم

املكفوفون وضعاف الشلل الدماغي واإلعاقة الحركية
البرص

تحديد الرموز ( + ، - ، « ») يف كتاب التلميذ أو عىل بطاقات أو 
كتابتها عىل السبّورة.  

تحديد خطوات البحث بطريقة آمنة وذلك يف نقاط قصرية 
محددة. 

كتابة املصطلحات (املتصّفحات ، محّرك البحث، النتائج) باللغة 
العربية ومقابلها املصطلحات باللغة اإلنجليزية عىل السبّورة 

وتحديدها يف كتاب التلميذ. 

دعم التلميذ بمساعدة أقرانه يف الكتابة. 
تبسيط االستجابات قد تكون شفهية أو بواسطة إيماءات 
أو حركة اليد أو التوصيل أو اإلجابة باستخدام الكمبيوتر 

إن أمكن. 
إدماجهم يف مجموعات عمل وتعيني املهاّم بحسب إعاقاتهم.

املمارسة الفعلية لفئة 
املكفوفني.



لنتعلَّْم
الهدف: إلقاء نظرة مسبقة عىل النّص مع التالميذ لتكوين 

سياق قبل البدء بالقراءة.

الوقت: ١٠-١٥ دقيقة

اِتِّبع خطوات روتني ٦: نظرة مسبقة• 

١  ُقل إلقاء نظرة مسبقة عىل مقال ما يساعدكم عىل وضعه 
يف سياق. ستشّكلون بذلك فكرة حول موضوعه قبل 

أن تبدأوا بالقراءة. من الجيّد اكتساب هذه العادة ألنّها 
تساعدكم عىل فهم ما تقرأونه وتذكُّره.

٢  اِقرأ الجملة األوىل بصوت عاٍل. أخِرب التالميذ بأّن الجملة 
األوىل من مقطع للقراءة هي «افتتاحية املوضوع». وهي 
تستعرض الفكرة الرئيسة للمقال واألفكار أو املعلومات 

التي سيتناولها.

ه انتباه التالميذ إىل العناوين الفرعية، وُقل تعطي  ٣  وجِّ
العناوين الفرعية أدّلة حول األفكار واملعلومات التي 

سيتناولها النّص. باالستناد إىل العناوين الفرعية التي 
ترونها هنا، ما موضوع املقال يف رأيكم؟ (اإلجابة: مصادر 

موثوقة وغري موثوقة.)

٤  اُطلب من التالميذ عدم اإلفصاح عن تخميناتهم فيما 
يقرأون املقال. عندما ينتهون من القراءة اِسألهم إذا كانت 

تخميناتهم صحيحة.

لنتفاَعْل مًعا
الهدف: مشاركة التالميذ بثقة وتعاون يف نقاش يؤّدي إىل 

تحقيق أهداف الدرس.

الوقت: ٢-٥ دقائق

تساعد هذه املهّمة يف تطوير قيمة حّب االستطالع املهّمة. • 
اِتِّبع خطوات روتني ٤: فكِّر-تعاَون-تشاَرك!

اختياري: مساعدة التالميذ عىل حفظ املفاهيم األساسية، 
وتلخيص النقاش الحاصل يف الفصل بكتابة مؤّرش أو اثنني 

عىل السبّورة.

الدرس ٥ ص. ٦٢-٦٣
كيفية التأكُّد من صدق المعلومات 

على شبكة اإلنترنت
األهداف

أحّدد خصائص املصادر املوثوقة عىل شبكة • 
اإلنرتنت.

أصف مصادر املعلومات املوثوقة وغري املوثوقة • 
عىل شبكة اإلنرتنت.

أرشح الهدف من إنشاء موقع بنك املعرفة • 
املرصي.

المهارات الحياتية

تعّلم لتعرف: التفكري الناقد• 

الِقيَم

الِقيَم العلمية: حّب االستطالع؛ املوضوعية• 

القضايا والتحّديات

قضايا العوملة: املواطنة الرقمية• 

األدوات المطلوبة

مطبوعات لصفحات من ثالثة مصادر مختلفة • 
عىل شبكة اإلنرتنت، تتناول جميعها املوضوع 

لة وراثيٍّا (لنستكِشْف). نفسه، مثًال: األغذية املعدَّ

ويحوي روابط للكتب واملقاالت وجميع أنواع املعلومات. 
سنتعّلم املزيد عنه يف هذا الدرس

٥  ذكِّر التالميذ بأّن عليهم وْضع عالمة  يف املربّع املناِسب 
لـ «يمكنني أن...».

األهداف
الهدف: التأكُّد من فهم التالميذ أهداف الدرس.

الوقت: ٢-٣ دقائق

اِتِّبع خطوات روتني ٣: فْهم األهداف• 

١  اِلفت انتباه التالميذ إىل األهداف، وُقل لتحقيق أهداف 
الدرس، التأكُّد من فهمكم املقصود من هذه األهداف. 

(اُنظر إىل مخطَّط الدرس.)

اِقرأ األهداف بصوت عاٍل أمام التالميذ يف الفصل.  ٢

٣  اِسأل هل هناك أي كلمات أو عبارات يف األهداف ال 
تفهمونها؟ ما هي؟

٤  اِرشح أي مصطلحات أو مفردات غري مألوفة. عىل 
سبيل املثال، قد ال يكون بعض التالميذ عىل دراية ببنك 
املعرفة املرصي. اِرشح: بنك املعرفة املرصي هو مصدر 
عىل اإلنرتنت للمعّلمني والتالميذ والجمهور بشكل عام. 
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لنستكِشْف
الهدف: التمرُّن عىل تقييم مصداقية مواقع إلكرتونية 

مختلفة.

الوقت: ٥-١٠ دقائق

١.  قدِّم موضوع فقرة لنستكِشْف الذي يشّجع التالميذ عىل 
تطوير قيمة املوضوعية املهّمة عند التفكري يف مصادر 

املعلومات، ثّم اقرأ املهّمة بصوت عاٍل. (اُنظر إىل مخطَّط 
الدرس.)

ُقل اآلن فرصتكم للتمرُّن عىل تقييم املواقع اإللكرتونية.  .٢

٣.  شكِّل مجموعات، ووزِّع مطبوعات لصفحات من مصادر 
مختلفة عن شبكة اإلنرتنت تتناول املوضوع نفسه. إذا 

لة وراثيٍّا، يمكنك أن  اخرتت مثًال موضوًعا كاألغذية املعدَّ
توّزع مطبوعات من: أ) مقال تحريري أو رأي شخيص 

لة وراثيٍّا؛ ب) مقال من موسوعة علمية  عن الكائنات املعدَّ
يستند إىل حقائق؛ ج) مقال هدفه إعطاء املعلومات تمّوله 

لة وراثيٍّا. مؤّسسة تنتج كائنات معدَّ

٤.  دَع املجموعات تنظر إىل كّل مطبوعة وتقيّم مدى مصداقية 
املعلومات باالستناد إىل مصدرها.

٥.  عندما ينتهي التالميذ، نظِّم نقاًشا يشرتك فيه الجميع يف 
الفصل حول نقاط الضعف والقّوة لكّل مصدر.

لنراِجْع
الهدف: التأّكد من املعرفة التي عىل التالميذ اكتسابها اليوم 

وتعزيزها.

الوقت: ٥-١٠ دقائق

اِتِّبع خطوات روتني ١٥: اِختِرب زميلك• 

تقييم ذاتي
الهدف: مساعدة التالميذ عىل إتمام تقييم ذاتي صادق 

والحصول عىل املساعدة الالزمة لتنمية املهارات املكتسبة. 
ع التالميذ عىل ممارسة التفكري الناقد. شجِّ

الوقت: يُنَجز النشاط يف املنزل

اِتِّبع خطوات روتني ١٧: ٣-٢-١• 
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ُكن أنت الخبير! 
افتُتح بنك املعرفة املرصي عام ٢٠١٦، وتتضّمن مكتبته الرقمية محتوى توّفره مطبعة جامعة كامربيدج، سينجاج لرينينج، 

موسوعة بريتانيكا، وناشيونال جيوجرافيك. يمكن لحاميل الجنسية املرصية الولوج إىل بنك املعرفة املرصي مّجانًا بإنشاء حساب 
خاّص بهم، مستخدمني رقم هويتهم الوطني وبريدهم اإللكرتوني.

بين المنزل والمدرسة
املهارات الحياتية: املواطنة الرقمية

ع التالميذ عىل إنشاء حساباتهم الخاّصة عىل موقع بنك  شجِّ
املعرفة املرصي. قد ترغب يف إرسال منشور إىل أولياء أمر 

التالميذ شارًحا لهم كيف ينشئون حسابًا.

نصيحة تعليمية
إذا كنت تملك جهاز كمبيوتر موصوًال بسبّورة ذكية، عرِّف 

التالميذ عىل موقع بنك املعرفة املرصي من خالل جولة 
إرشادية عىل محتواه. يمكنك زيارة املوقع من خالل حسابك 

الخاّص، أو يمكنك عْرض مقاطع فيديو للتالميذ (موجودة عىل 
يوتيوب، واليوم السابع، وغريها من مواقع البّث الحّي) ترشح 

بنية بنك املعرفة املرصي ووظائفه.

١١٧ الدرس ٥  الدرس ٥  ١١٦

دعم أساليب التدريس لفئات الدمج يف الفصل

اإلعاقة الذهنية 
وبطء التعّلم

طيف 
التوّحد 

ضعاف 
السمع

صعوبات 
التعّلم

املكفوفون الشلل الدماغي واإلعاقة الحركية
وضعاف البرص

إعداد خريطة ذهنية خاّصة بروابط املواقع اإللكرتونية
(com, .gov, .edu, .org.) ورشحها بشكل مبّسط وواضح.

دعم التلميذ بمساعدة أقرانه يف الكتابة. 
تبسيط االستجابات قد تكون شفهية أو بواسطة إيماءات 
أو حركة اليد أو التوصيل أو اإلجابة باستخدام الكمبيوتر 

إن أمكن. 
إدماجهم يف مجموعات عمل وتعيني املهاّم بحسب إعاقاتهم.



الدرس ٥ ص. ٦٤-٦٦

لنتعلَّْم من 
خالل التطبيق

ْق في الفهم لنتعمَّ
الهدف: التحّقق من فهم التالميذ للمفردات 

واملفاهيم التي يتضّمنها هذا الدرس.

الوقت: ٧-١٠ دقائق

اِقرأ وأِجب عن األسئلة  .١

١  يحّفز هذا النشاط التالميذ عىل التفكري يف 
املواطنة الرقمية، ومدى أهّميتها كواحدة 

من القضايا املعارصة. اِقرأ اإلرشادات 
بصوت عاٍل، وارشح أّن عىل التالميذ كتابة 

إجابتهم عن كّل من األسئلة.

٢  شكِّل مجموعات صغرية، ودَع أفراد كّل 
منها ينجزون النشاط سويٍّا.

٣  أِعد جْمع التالميذ وَدعهم يتشاركون 
إجاباتهم مع الجميع يف الفصل، لكي 

 .gov.eg .يتحّققوا من عملهم. (إجابات: ١
ج؛ org.eg. أ؛ edu.eg. د؛ com. ب؛ ٢. أ) 

الرتويج لعمل الهيئة ورشح ماهيّتها؛

ب) رشح ماهيّة التجارة والرتويج 

ملنتجاتها؛ ج) رشح ماهية الهيئات 

الحكومية وقوانينها؛ د) تعليم الناس مواّد 

مختلفة؛ ٣. يمكن الوثوق بهذه املواقع 

ألّن التجارات واملنّظمات هي من أنشأها، 

ق بصّحتها  وبذلك تحوي معلومات مدقَّ

قبل نرشها؛ ٤. ألنّها غالبًا ما تعّرب عن آراء 

الناس الشخصية وبذلك ليست مصدًرا 

موثوًقا للحقائق.)

مالحظة:  قد ترغب يف اإلشارة إىل أّن املواقع 
التجارية قد تكون منحازة ألنّها 

تحاول أن تبيع منتًجا.

مخطَّط المعرفة
الهدف: التفكري يف املواقع اإللكرتونية التي 

يزورونها بانتظام، وتعدادها.

الوقت: ٣-٥ دقائق

فكِّر واكتب  .٢

١.  عىل التالميذ العمل بمفردهم كخطوة أوىل، 
ليكتبوا يف الفراغ قائمة باملواقع اإللكرتونية 

التي يعرفونها ويحبّون تصّفحها.

أنا وتكنولوجيا المعلومات واالتّصاالت
الهدف: مراجعة املفاهيم األساسية ومساعدة 

التالميذ عىل التحضري للعرض يف الدرس ٨.

الوقت: ٨-١٠ دقائق

اُكتب تلخيًصا  .٤

ن وتأكَّْد من فهم التالميذ  ١.  اِقرأ املهّمة بتمعُّ
لألسئلة.

٢.  دَع التالميذ يعملون بمفردهم. يمكنهم 
كتابة إجاباتهم يف الفراغ أو عىل ورقة إذا 

احتاجوا إىل املزيد من األسطر.

ه  ٣.  عندما ينتهي التالميذ من الكتابة، وجِّ
نقاًشا بني الجميع يف الفصل حول أهّمية 

استخدام مصادر موثوقة أثناء البحث عىل 
شبكة اإلنرتنت. يمكن للتالميذ االستعانة 
بإجاباتهم املكتوبة للمشاركة يف النقاش. 

دوِّن املالحظات عىل السبّورة لتلخِّص 
األفكار األساسية.

أنشطة التوّسع
١  عزِّز املفاهيم املفتاحية بكتابة أسماء مواقع 

إلكرتونية مختلفة عىل قصاصات ورقية. 
(اِستخِدم أسماء املواقع اإللكرتونية التي وردت 

يف هذا الدرس.) َضع قصاصات الورق عىل 
املكتب أو املنضدة ودَع التالميذ يصنّفونها 

ضمن مجموعتني: مصادر موثوقة ومصادر 
غري موثوقة. يمكنك تحويل هذا التمرين إىل 
لعبة بتشكيل ِفَرق تتسابق عىل االنتهاء من 

تصنيف قصاصات الورق أّوًال لتفوز.

٢  دَع التالميذ يف الفصل يصّممون ملصًقا 
يكتبون عليه قائمة بأّول أفضل عرشة مواقع 
إلكرتونية. يمكنهم إعطاء اسم املوقع (مثًال: 

ناشيونال جيوجرافيك) أو رابط املوقع 
(مثًال: nationalgeographic.com). ُقل 

للتالميذ إنّهم قد يستعينون بهذه القائمة 
عندما يحتاجون إىل مصدر موثوق للبحث عن 

املعلومات.

التفكير الناقد
الهدف: دْعم املعايري امُلستخَدمة لتقييم مصداقية املصادر 

الرقمية.

الوقت: ٣-٥ دقائق

فكِّر وأِجب  .٣

١.  اِقرأ املهّمة بصوت عاٍل ودَع التالميذ يعملون بمفردهم. 
ُقل تذّكروا نقاشنا والنقاط املختلفة التي تطّرقنا إليها. 
اِستخِدموا ما تعّلمتموه لتكتبوا عن املواقع اإللكرتونية 

التي تعتقدون أنّها موثوقة وتلك التي تعتقدون أنّها 
غري موثوقة.

٢.  تجوَّل يف الفصل وقدِّم املساعدة للتالميذ عند الحاجة.

اُدُع متطّوعني ليقرأوا إجاباتهم أمام الجميع يف الفصل.  .٣

٢.  عندما ينتهي التالميذ، اِستدِع متطّوعني ليشاركوا 
قوائمهم مع زمالئهم يف الفصل.

٣.  اُطلب من التالميذ أن يقّرروا ما إذا كانت هذه املواقع 
اإللكرتونية مصادر موثوقة للمعلومات أم ال. َدعهم 

ينجزون الجزء الثاني من النشاط بملء الجدول.

٤.  عندما ينتهي التالميذ من ملء الجدول، َدعهم 
يتشاركون عملهم مع زميل لهم يف الفصل. يمكن لكّل 
رشيكني أن يتناقشا حول تقييمهم مدى مصداقية كّل 
موقع إلكرتوني، ذاكَرين ما إذا كانا يتوافقان يف الرأي 

أم ال وشارَحني سبب ذلك.

٥.  أِعد جْمع التالميذ يف الفصل واسألهم ما إذا كانوا عىل 
خالف حول مصداقية موقع إلكرتوني معنّي. اِستدِع 

متطّوعني ليلّخصوا نقاشهم مع زميلهم، ثّم اسأل 
ههم وأعِطهم  ما تبّقى من التالميذ عن رأيهم. وجِّ

املالحظات كما تراه مناسبًا.

١١٩ الدرس ٥  الدرس ٥  ١١٨
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لنتعلَّْم
الهدف: إلقاء نظرة مسبقة عىل النّص مع التالميذ لبناء 

سياق قبل البدء بالقراءة.

الوقت: ١٠-١٥ دقيقة

اِتِّبع خطوات روتني ٦: نظرة مسبقة• 

١  ُقل إلقاء نظرة مسبقة عىل مقال ما يساعدكم عىل وضعه 
يف سياق. ستشّكلون بذلك فكرة حول موضوعه قبل 

أن تبدأوا بالقراءة. من الجيّد اكتساب هذه العادة ألنّها 
تساعدكم عىل فهم ما تقرأونه وتذكُّره.

٢  اِقرأ الجملة األوىل بصوت عاٍل. ذكِّر التالميذ بأّن الجملة 
األوىل من مقطع للقراءة هي «افتتاحية املوضوع». وهي 
تستعرض الفكرة الرئيسة للمقال واألفكار أو املعلومات 

التي سيتناولها.

ه انتباه التالميذ إىل العناوين الفرعية، وُقل تعطي  ٣  وجِّ
العناوين الفرعية أدّلة حول األفكار واملعلومات التي 

سيتناولها النّص. باالستناد إىل العناوين الفرعية التي 
ترونها هنا، ما موضوع املقال يف رأيكم؟ (اإلجابة:  

مشكالت شبكة اإلنرتنت.)

٤  اُطلب من التالميذ عدم اإلفصاح عن تخميناتهم فيما 
يقرأون املقال. عندما ينتهون من القراءة اِسألهم إذا كانت 

تخميناتهم صحيحة.

الدرس ٦ ص. ٦٦-٦٧

من بإمكانه مساعدتك في حّل 
مشكالتك أثناء استخدام شبكة 

اإلنترنت؟
األهداف

أرشح بعض املشكالت الشائعة عند استخدام • 
شبكة اإلنرتنت.

أحّدد الشخص الذي يستطيع مساعدتي يف • 
مشكالت استخدام شبكة اإلنرتنت.

أصف دور إدارة مكافحة جرائم اإلنرتنت.• 

المهارات الحياتية

تعّلم لتعمل: صنع القرار• 

تعّلم لتتعايش مع اآلخرين: التعاطف• 

القضايا والتحّديات

قضايا املواطنة: الوعي القانوني• 

قضايا العوملة: املواطنة الرقمية• 

األدوات المطلوبة

ورق للكتابة وأقالم حرب، ورق للرسم، أقالم • 
شمعية، أقالم تلوين (أنا وتكنولوجيا املعلومات 

واالتّصاالت)

مهارة التعاطف الحياتية. ُقل ينظر الصبّي إىل هاتفه 
املحمول هل يف رأيكم يشاهد األخبار أم يتصّفح مواقع 
التواصل االجتماعي؟ ِلم تظنّون ذلك؟ اِقِرتح فكرة أّن 
الصبّي ضحيّة التنّمر عىل شبكة اإلنرتنت إذا لم يذكر 
التالميذ ذلك. ُقل يبدو القلق الشديد عىل هذا الصبّي. 
من امُلحتَمل أن يكون قد كتب عنه شخص ما تعليًقا 

مؤذيًا، وهو اآلن يفّكر يف ما عليه فعله. اِسأل التالميذ عن 
النصائح التي قد يعطونها للصبّي.

٢  اِستخِدم سؤاَيل لنتفاَعْل مًعا لتساعد التالميذ عىل 
وْضع أنفسهم يف موقف افرتايض مشابه للذي يواجهه 
الصبّي. ُكن مراعيًا الحتمال أّن لبعض التالميذ تجربة 

شخصية من التنّمر عرب شبكة اإلنرتنت وقد ال يرغبون يف 
مشاركتها. اُختم النقاش باالقرتاح عىل التالميذ أّن التحدُّث 

إىل اآلخرين عند شعورهم بأنّهم ضحيّة التنّمر عرب شبكة 
اإلنرتنت هو فكرة جيّدة.

األهداف
الهدف: التأكُّد من فهم التالميذ أهداف الدرس.

الوقت: ٢-٣ دقائق

اختياري: للفت انتباه التالميذ ُقم معهم بعصف ذهني 
حول خربات مختلفة ومشكالت قد نواجهها عند استخدام 

التكنولوجيا.

اِتِّبع خطوات روتني ٣: فْهم األهداف• 

لنتفاَعْل مًعا
الهدف: النقاش حول صورة ترافق النّص كطريقة إلثارة 

االهتمام وتفعيل املعلومات العاّمة.

الوقت: ٣-٥ دقائق

١  دَع التالميذ ينظرون إىل الصورة التي ترافق النّص.
اِطرح عىل التالميذ أسئلة تحّفزهم عىل تخيُّل أنفسهم يف 

موقف الصبّي والتفكري يف ما يشعر به. يُظِهر ذلك أهّمية 

:       .«...  »         

 •      
.  

 •      
.    

 •.      

        

        

        

 

               

         
   

     

         
       .   

 .         
         

   .       
            

.   

        
          

.   

١٢١ الدرس ٦  الدرس ٦  ١٢٠

دعم أساليب التدريس لفئات الدمج يف الفصل

اإلعاقة الذهنية 
وبطء التعّلم

طيف 
التوّحد 

ضعاف 
السمع

صعوبات 
التعّلم

املكفوفون الشلل الدماغي واإلعاقة الحركية
وضعاف البرص

ر بشكل أفضل. عرض الدرس يف شكل أداء تمثييل لتوضيح فكرة التنمُّ
ر وتشجيعهم عىل مواجهة ذلك من دون خوف أو ترّدد والتحّدث اىل األخرين إذا حدث ذلك.  األخذ باالعتبار احتمالية تعّرض أغلب فئات الدمج ملواقف التنمُّ



لنستكِشْف
الهدف: التمرُّن عىل اختيار نوع املشكالت عرب شبكة 

اإلنرتنت التي يمكن لشخص بمفرده حّلها ونوع املشكالت 
التي يحتاج حّلها إىل مساعدة من اآلخرين.

الوقت: ٥-١٠ دقائق

١  قدِّم موضوع فقرة لنستكِشْف الذي يساعد التالميذ عىل 
تطوير مهارة صنْع القرار الحياتية املهّمة. اِقرأ املهّمة 
ق من فْهم التالميذ ما ُطلب منهم.  بصوت عاٍل، وتحقَّ

(اُنظر إىل مخطَّط الدرس.)

٢  ُقل التمتُّع بالقدرة عىل اختيار متى يمكنكم حّل مشكلة 
ما بمفردكم ومتى عليكم طلب املساعدة، مهارة مهّمة. 

فلنتمّرن عليها!

٣  وزِّع أوراًقا للكتابة، ودَع التالميذ يصّممون جدوًال من 
عمودين، عنوان األّول «يمكنني معالجته بمفردي» وعنوان 

الثاني «حان وقت طلب املساعدة».

٤  اُطلب من التالميذ العودة إىل املقال: أّي املواقف يمكنكم 
معالجتها بمفردكم؟ أّي املواقف تستدعي طلب املساعدة؟ 

دوِّنوا املالحظات يف جداولكم.

٥  عندما ينتهي التالميذ من ذلك، شكِّل مجموعات ثنائية 
عهم عىل مناقشة  ودَع كّل اثنني يتشاركان عملهما. شجِّ

االختالفات يف الرأي.

ه نقاًشا حول الطرق  ٦  بعد ذلك، أِعد جْمع التالميذ ووجِّ
املناِسبة للتعامل مع املشكالت عرب شبكة اإلنرتنت.

لنراِجْع
الهدف: التأّكد من املعرفة التي عىل التالميذ اكتسابها اليوم 

وتعزيزها.

الوقت: ٥-١٠ دقائق

اِتِّبع خطوات روتني ١٥: اِختِرب زميلك. ستساعد اإلجابة عن • 
األسئلة عىل توعية التالميذ حول قضايا الوعي القانوني 

أثناء استخدام شبكة اإلنرتنت.

تقييم ذاتي
الهدف: مساعدة التالميذ عىل إتمام تقييم ذاتي صادق 
والحصول عىل املساعدة الالزمة لتنمية املهارات املكتسبة. 

الوقت: ٥-٧ دقائق

اِتِّبع خطوات روتني ١٨: وعد للمستقبل!• 

ز التالميذ عىل مشاركة الوعود التي كتبوها.  اختياري: حفِّ
تتضّمن اإلجابات امُلحتَملة: (سأكون أكثر حذًرا عند استخدام 

شبكة اإلنرتنت. إذا شعرت أنّني ضحيّة هجمة إلكرتونية 

سأطلب املساعدة من أشخاص آخرين.)
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ُكن أنت الخبير! 
إدارة مكافحة جرائم اإلنرتنت مسئولة عن تطوير اسرتاتيجية وطنية ملواجهة الهجمات اإللكرتونية وردعها. 

بين المنزل والمدرسة
قضايا العوملة: املواطنة الرقمية

ع التالميذ عىل مشاركة ما تعّلموه مع أفراد أُرسهم، وعىل  شجِّ
أْخذ نصائحهم حول كيفية التعامل مع املشكالت عىل شبكة 

اإلنرتنت.

نصيحة تعليمية
ْق يف مسألة التنّمر عرب شبكة اإلنرتنت بطْرح مواقف  تعمَّ

افرتاضية للتالميذ يف الفصل، ثّم اسألهم كيف سيتعاملون 
مع كّل منها. مثال: لنفرتض أّن لديك صديًقا عىل حسابك 

عىل موقع للتواصل االجتماعي، وهو يعّلق عىل كّل منشوراتك 
بطريقة مؤذية، إذ ينتقدها دائًما ويسخر من صورك. كما 
أنّه أحيانًا يعيد نرش منشوراتك عىل حسابه الخاّص. كيف 
ستتعامل مع هذا الوضع؟ (إجابة ُمقرتَحة: سأحجب هذا 

الشخص عن حسابي؛ سأخرب والَدّي بما يحدث.)

١٢٣ الدرس ٦  الدرس ٦  ١٢٢



الدرس ٦ ص. ٦٨-٦٩

لنتعلَّْم من 
خالل التطبيق

الهدف: متابعة تطّور فهم املفاهيم األساسية 
املطروحة يف هذا الدرس وتعزيزها.

الوقت: ٧-١٠ دقائق

اِقرأ واخرت  .١

١.  يعيد هذا الجزء تشجيع التالميذ عىل 
التفكري يف مهارة التعاطف الحياتية. اِقرأ 

املهّمة بصوت عاٍل، ثّم شكِّل مجموعات 
ثنائية أو صغرية ودَع التالميذ يعملون مًعا 

عىل قراءة املواقف ووْضع إشارة  أمام 
اإلجابة األفضل.

٢.  أِعد جْمع التالميذ واستدع شخًصا من 
كّل مجموعة ملشاركة إجاباتها. اِستخِدم 
إجاباتهم لتوجيه نقاش يضّم الجميع يف 

الفصل حول طرق التعامل املناِسبة ملختلف 
املواقف. (إجابات ُمقرتَحة: ١ د؛ ٢ ج)

ْق في الفهم لنتعمَّ
الهدف: متابعة تطّور فهم املفاهيم األساسية 

املطروحة يف هذا الدرس وتعزيزها.

الوقت: ٣-٥ دقائق

فكِّر وأِجب  .٢

١  اِقرأ املهّمة بصوت عاٍل، وتأكَّْد من فهم 
التالميذ املفردات مثل منّصة، ارتكاب، 

ورسقة الهويّة.

٢  دَع التالميذ يكتبون إجاباتهم عن األسئلة 
بمفردهم.

٣  عندما ينتهي التالميذ، اِستدِع متطّوعني 
ملشاركة إجاباتهم مع اآلخرين يف الفصل. 

أعطهم املالحظات كما تراه مناِسبًا، مركًِّزا 
عىل فْهم التالميذ أنواع التّرصفات املناِسبة 

لكّل موقف.

أنا وتكنولوجيا المعلومات واالتّصاالت
الهدف: مراجعة املفاهيم األساسية ومساعدة 

التالميذ عىل التحضري للعرض يف الدرس ٨.

الوقت: ٨-١٠ دقائق

فكِّر واكتب  .٣

١.  ذكِّر التالميذ بأنّنا جميًعا مواطنون 
رقميّون، وبأّن هذا النشاط يهدف إىل 

التوعية بخصوص قضايا املواطنة الرقمية 
ن وتأكَّْد من فْهم  املهّمة. اِقرأ املهّمة بتمعُّ
التالميذ كيفية ملء الجدول. إذا احتاج 

التالميذ إىل املساعدة يف التفكري يف أدوار، 
اِقِرتح التايل: أمني عاّم، مستشار، رئيس 

جمهورية. دَع التالميذ يعملون بمفردهم 
مللء الجدول.

٢.  دَع التالميذ يكتبون يف الفراغ اسم شخص 
راشد يثقون به. واسألهم عن سبب 
اختيارهم هذا الشخص ليرشف عىل 

فريقهم.

٣.  أكِمل بطلبك من التالميذ أن يكتبوا وصًفا 
حول كيفية مساعدة مجموعتهم يف حماية 

األطفال من مخاطر شبكة اإلنرتنت.

٤.  يف اإلطار يف أسفل الصفحة، دَع التالميذ 
يرسمون رمًزا أو صورة يوّدون رؤيته 

عىل شارة فريقهم. شكِّل مجموعات ودَع 
التالميذ يتشاركون رسوماتهم.

اختياري: دَع التالميذ يرسمون تصاميم شاراتهم 
عىل ورق رسم ويعرضونها عىل الجدران.

أنشطة التوّسع
١  اِعِقد اجتماًعا أمنيٍّا إلدارة مكافحة جرائم 

اإلنرتنت. اُطلب من أعضاء املجلس أن يتناقشوا 
حول أكثر املخاطر شيوًعا التي يواجهها 

األطفال عندما يستخدمون شبكة اإلنرتنت 
من دون إرشاف شخص راشد. عنيِّ أمينًا 

ا ليدوِّن املالحظات حول الحلول امُلحتَملة  عامٍّ
واإلجراءات التطبيقية. بعد ذلك، اعرض 
املالحظات عىل سبّورة البالغات كموجز 

لالجتماع.

٢  أِقم مسابقة ألفضل تصميم شارة، واعرض 
التصميم الرابح يف مكان بارز من الفصل.

١٢٥ الدرس ٦  الدرس ٦  ١٢٤
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لنتفاَعْل مًعا
الهدف: انخراط التالميذ يف نقاش يؤّدي إىل تحقيق أحد 
أهداف الدرس أو مهارة حياتية؛ استخدام التفكري الناقد 

للبحث عن أدّلة يف الصور.

الوقت: ٢-٥ دقائق

يعرض هذا النشاط قضيّة مهّمة أخرى أمام التالميذ: • 
الوعي التكنولوجي املتعّلق بالبقاء بأمان عىل شبكة اإلنرتنت 

من خالل كلمات املرور.

اِتِّبع خطوات روتني ٥: محّققو الصور!• 

لنتعلَّْم
الهدف: تدوين املالحظات أثناء القراءة لرياقب كّل واحد 

فهمه الخاّص.

الوقت: ١٠-١٢ دقيقة

اِتِّبع خطوات روتني ٨: تدوين املالحظات• 

١.  ُقل تدوين املالحظات أثناء القراءة طريقة جيّدة ملتابعة 
النّص. اِنتِبهوا إىل األفكار الرئيسة والكلمات التي ال 

تفهمونها. اِستخِدموا قلم رصاص لتضعوا خطٍّا تحت أهّم 
الكلمات أو دائرة حولها، كما يمكنكم استخدام قلم تمييز. 

إذا وجدتم شيئًا ما لم تفهموه فابحثوا عنه يف املعجم، أو 
اطلبوا منّي املساعدة إذا احتجتم إليها، ثّم اكتبوا تعريف 

الكلمة يف الهامش.

٢.  دَع التالميذ يقرأون النّص ويدّونون املالحظات بحسب 
اإلرشادات.

٣.  عندما ينتهي التالميذ من العمل، ذكِّرهم بأّن تدوين 
املالحظات مهارة من املهّم تطويرها. لكن قبل أن يفعلوا 

أّي يشء عليهم التأكُّد مّما إذا كانت الكتابة عىل املاّدة 
امُلعطاة لهم مسموحة أم ال.

الدرس ۷ ص. ٧٠-٧١

خّطة شخصية لألمان الرقمي
األهداف

أصف أهّمية إنشاء كلمات مرور قوية.• 

أرشح أهّمية برامج مكافحة الفريوسات الجيّدة.• 

أرشح طرق حماية األجهزة من مخاطر ُمحتَملة • 
لشبكة اإلنرتنت.

المهارات الحياتية

تعّلم لتعرف: اإلبداع؛ التفكري الناقد• 

الِقيَم

الِقيَم العلمية: املوضوعية• 

القضايا والتحّديات

قضايا العوملة: الوعي التكنولوجي• 

األدوات المطلوبة

أقالم حرب ورصاص وتمييز (لنتعّلم)• 

أقالم شمع، وأقالم تأشري ملّونة، وأوراق للرسم • 
(التفكري الناقد)

اختياري: اِقرأ القائمة وتأكَّْد من أّن التالميذ قد حّققوا 
كّل األهداف. وإذا تطّلب األمر، أعِطهم نصائح أو مصادر 

تساعدهم عىل تحقيق ما تبّقى من األهداف.

األهداف
الهدف: تشجيع التالميذ عىل تحّمل مسئولية تلبية حاجاتهم 

التعّلمية ومساراتها.

الوقت: ٢-٣ دقائق

اِتِّبع خطوات روتني ٢: ماذا عيلّ أن أفعل؟• 
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١٢٧ الدرس ٧  الدرس ٧  ١٢٦

دعم أساليب التدريس لفئات الدمج يف الفصل

اإلعاقة الذهنية 
وبطء التعّلم

طيف 
التوّحد 

ضعاف 
السمع

صعوبات 
التعّلم

املكفوفون الشلل الدماغي واإلعاقة الحركية
وضعاف البرص

إعداد جدول من عمودين، يتضّمن العمود األّول جمًال بسيطة ومخترصة عن الخطوات التي يجب اتّباعها إلنشاء كلمة مرور قوية، 
ويتضّمن العمود الثاني أمثلة عليها. ثّم إعطاء أمثلة عىل

كلمات مرور غري قوية يف املقابل، والتأكيد عىل الفرق بينهما.
استخدام خرائط التدّفق البرصية التي تعتمد عىل تتابع خطوات اإلجراءات العملية لربامج تكنولوجيا املعلومات واالتّصاالت 

وتسلسلها (إنشاء كلمة مرور قوية).



لنستكِشْف
الهدف: توجيه هذا النشاط بطريقة تحّقق األهداف فيما 

تستند إىل ما تعّلموه حتّى اآلن.

الوقت: ٥-١٠ دقائق

يطّور هذا النشاط مهارات التالميذ الحياتية اإلبداعية.• 

اِتِّبع خطوات روتني ١٤: نقاش ضمن مجموعة من اثنني • 
إىل أربعة

اختياري: عندما تنتهي املجموعات من مشاركة خططها 
الشخصية لألمان الرقمي، اِستدِع متطوعني واطلب منهم 

مشاركة ما تعّلموه من أعضاء املجموعة اآلخرين.

لنراِجْع
الهدف: الغوص يف األفكار واملعلومات التي قّدمها

النّص الوارد يف فقرة لنتعلَّْم.

الوقت: ٧-١٠ دقائق

يدعم هذا النشاط قيمة املوضوعية املهّمة: معرفة ما هو • 
آمن وغري آمن عىل شبكة اإلنرتنت.

اِتِّبع خطوات روتني ١٢: حان وقت النقاش!• 

١  أخِرب التالميذ أّن الهدف من نقاشهم حول األسئلة هو 
مراجعة النصوص التي قرأوها.

٢  اِقرأ أسئلة فقرة لنراِجْع بصوت عاٍل واطلب من التالميذ 
أن يجيبوا. أعطهم مالحظاتك أثناء النقاش، وساِعدهم 

بتوضيح بعض املعاني الواردة يف النّص عند الحاجة.

٣   عندما ينتهي النقاش، اطلب من التالميذ أن يشاركوا أمًرا 
واحًدا يريدون تذّكره من هذا النقاش.

تقييم ذاتي
الهدف: مساعدة التالميذ عىل إتمام تقييم ذاتي صادق 
والحصول عىل املساعدة الالزمة لتنمية املهارات املكتسبة. 

ع التالميذ عىل ممارسة التفكري الناقد. شجِّ

الوقت: يُنَجز النشاط يف املنزل

اِتِّبع خطوات روتني ١٧: ٣-٢-١• 

ع التالميذ عىل مشاركة مفهوم ما تعّلموه  اختياري: شجِّ
حتّى اآلن.
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ُكن أنت الخبير! 
الكثري من الكمبيوترات الشخصية تولِّد كلمات مرور تلقائيٍّا وتحفظها للمستخِدم. اإليجابّي يف ذلك أّن املستخِدم ال يضطّر إىل تذكُّر 

كّل كلمات املرور لحساباته املختلفة. السلبّي يف ذلك أنّه من املمكن اخرتاق كّل حسابات املستخِدم إذا ُرسق كمبيوتره أو جهازه 
الخاّص أو ضاع. ومن حسن الحّظ أّن العديد من الكمبيوترات واألجهزة اعتمدت مصادقة ثنائية العوامل وبرمجية التعرُّف عىل 

بصمات األصابع ملنع السارقني من قرصنة حسابات األجهزة املرسوقة.

بين المنزل والمدرسة
قضايا العوملة: املواطنة الرقمية

ع التالميذ عىل مشاركة ما تعّلموه مع أفراد أُرسهم، وعىل  شجِّ
أن يسألوهم عن الخطوات اإلرشادية التي يتّبعونها لحماية 

حساباتهم الرقمية.

نصيحة تعليمية
بعض التالميذ متعّلمون برصيون، وقد تساعدهم األنساق 

املرئية عىل حفظ املعلومات املعروضة يف الدرس. اُدخل 
إىل موقع إلكرتوني مّجاني ملشاركة الفيديوهات، يوتيوب 
(YouTube) مثًال، وابحث عن «كلمات املرور» أو «مدير 

كلمات املرور». شاِهد مقطع الفيديو مع التالميذ، ثّم اسألهم 
إذا ما زالت لديهم أسئلة.

١٢٩ الدرس ٧  الدرس ٧  ١٢٨

دعم أساليب التدريس لفئات الدمج يف الفصل

اإلعاقة الذهنية 
وبطء التعّلم

طيف 
التوّحد 

ضعاف 
السمع

صعوبات 
التعّلم

املكفوفون الشلل الدماغي واإلعاقة الحركية
وضعاف البرص

تحديد الكلمات الرئيسة يف الدرس والتأكيد عليها (كلمة املرور، الربيد اإللكرتوني، األجهزة الرقمية، الجهاز اللوحي، التليفون 
املحمول) ومقابلتها باملصطلحات اإلنجليزية املناسبة. 



الدرس ۷ ص. ٧٢-٧٣

لنتعلَّْم من 
خالل التطبيق

ْق في الفهم لنتعمَّ
الهدف: التمرُّن عىل تقييم مدى قّوة كلمات مرور 

افرتاضية وضعفها.

الوقت: ٧-١٠ دقائق

المهارات الحياتية
الِحظ وأِجب  .١

١.  اِقرأ املهّمة بصوت عاٍل، ثّم شكِّل مجموعات 
ثنائية أو صغرية، ودَع أعضاء كّل منها 

يعملون مًعا عىل تقييم نقاط قّوة كّل كلمة 
مرور وضعفها. َدعهم يدّونون املالحظات 

يف الفراغات املتوّفرة.

٢.  اِجمع التالميذ يف الفصل، والِفت انتباههم 
إىل كلمة املرور األوىل، ثّم استدِع فريًقا 
ليشارك رأيه يف نقاط قّوة كلمة املرور 
وضعفها. اِسأل باقي التالميذ إذا كان 

لديهم يشء يضيفونه.
أعِطهم مالحظاتك أيًضا مركًِّزا عىل أّن 

تضمني اسمهم يف كلمة املرور فكرة سيّئة.

٣.  كرِّر العملية نفسها لباقي كلمات املرور 

املعروضة. ذكِّر التالميذ أّن عليهم استخدام 

ما تعّلموه عند خْلق كلمات املرور الخاّصة 

بهم.

فكِّر وأِجب  .٢

الهدف: إعطاء التالميذ فرصة ملراجعة النقاط 
األساسية التي عليهم أخذها باالعتبار عند خلق 

كلمة مرور.

الوقت: ٧-١٠ دقائق

١.  اِقرأ املهّمة بصوت عاٍل، واطلب من التالميذ 
العمل بمفردهم عىل تطبيق املطلوب يف 

اإلرشادات.

٢.  اِجمع التالميذ يف الفصل، واطلب منهم 
إعطاءك أمثلة عىل كلمات مرور ضعيفة. 
فيما يقومون بذلك اُكتب قائمة «كلمات 

مرور ضعيفة» عىل السبّورة، ثّم اقرأ كّل 
منها سائًال التالميذ عن سبب ضعفها أو 

عدم أمانها.

٣.  كرِّر العملية نفسها لكن هذه املّرة مركًِّزا 
عىل كلمات املرور التي تُعترب قوية أو آمنة.

التفكير الناقد
الهدف: تعزيز ما تعّلمه التالميذ عن برامج 

مكافحة الفريوسات.

الوقت: ٥-٧ دقائق

فكِّر واكتب  .٣

١.  يسمح هذا النشاط للتالميذ بالتعّمق أكثر يف 
تمرين مهارة الوعي التكنولوجي الحياتية. 

اِقرأ املهّمة بصوت عاٍل.

٢.  دَع التالميذ يعملون عىل انفراد عىل كتابة 
إجاباتهم.

٣.  عندما ينتهي التالميذ، اِستدِع متطّوعني 
ليشاركوا أفكارهم مع زمالئهم يف الفصل.

اختياري: اُطلب من التالميذ أن يعّربوا عن نتائج 
النقاش حول الربامج األنسب لتحليل املعلومات يف 

رسم بياني.

فكِّر وارسم  .٤

الهدف: تعزيز ما تعّلمه التالميذ عن برامج 
مكافحة الفريوسات من خالل الرسم.

الوقت: ٥-٧ دقائق

١.  اِقرأ اإلرشادات بصوت عاٍل، واطلب من 
التالميذ أن يتخيّلوا شكل شعار برنامج 

مكافحة الفريوسات.

٢.  وزِّع عىل التالميذ أقالًما شمعية، أو أقالم 
مون  تأشري، أو أقالم تلوين، وَدعهم يصمِّ

شعاًرا لربنامج مكافحة الفريوسات ويرسمونه. 

٣.  اِستدِع التالميذ كالٍّ بدوره ملشاركة عملهم أمام 
عهم عىل الوقوف أمام  زمالئهم يف الفصل. شجِّ
الجميع وعْرض رسوماتهم واصفني شعارهم 
وشارحني ِلم عىل الناس اختيار هذا الربنامج 

ملكافحة الفريوسات.

أنشطة التوّسع
ع التالميذ عىل البحث عن برامج مختلفة  ١  شجِّ
ملكافحة الفريوسات كوظيفة منزلية. يمكنهم 

العودة إىل وظيفة كّل منها يف الدرس التايل.

٢  اُطلب من التالميذ أن يبحثوا عّما قد يحدث 
إذا لم تحِو الكمبيوترات برنامًجا ملكافحة 

الفريوسات.

١٣١ الدرس ٧  الدرس ٧  ١٣٠
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لنتفاَعْل مًعا
الهدف: مشاركة التالميذ بثقة وتعاون يف نقاش يؤّدي إىل 

تحقيق أهداف الدرس.

الوقت: ٢-٥ دقائق

اِتِّبع خطوات روتني ٤: فكِّر-تعاَون-تشاَرك!• 

مالحظة:  اِنتِبه إىل األفكار صعبة التنفيذ عىل التالميذ أو غري 
ه التالميذ بمساعدتهم  عملية. إذا لزم األمر، وجِّ
عىل اختيار أفكار أكثر حًرصا. قد ترغب أيًضا 

يف التأكُّد من اختيار كّل تلميذ موضوًعا مختلًفا 
ليكون هناك تنّوع باملوضوعات املعاَلجة.

لنتعلَّْم
الهدف: مساعدة التالميذ عىل تحقيق أهداف الدرس بتنظيم 

املعلومات الجديدة التي اكتسبوها.

الوقت: ١٠-١٥ دقيقة

اِتِّبع خطوات روتني ٩: خريطة ذهنية• 

مقاطع فيديو

عروض تقديمية بواسطة برنامج 
PowerPoint® العروض التقديمية

أدوات العروض 
التقديمية ملصقات إعالنية

اختياري: ُقل اآلن انُقلوا الخريطة الذهنية يف دفاتركم أو عىل 
ورقة مستقّلة.

الدرس ۸ ص. ٧٤-٧٥

تطبيق ما تعّلمته
األهداف

أناقش املوضوعات التي أوّد إجراء األبحاث عنها • 
مع زمالئي.

أختار أحد املوضوعات املهّمة لتوعية اآلخرين.• 

أختار أداة مناِسبة لعرض املعلومات.• 

المهارات الحياتية

تعّلم لتعمل: التعاون• 

الِقيَم

ِقيَم التعايش: املشاركة• 

ِقيَم الذات: االستقاللية• 

القضايا والتحّديات

قضايا العوملة: الوعي التكنولوجي• 

األدوات المطلوبة

لوحة ورقية، أقالم شمعية، أقالم تأشري، أقالم • 
لبّاد (للتالميذ الذين يريدون تصميم ملصقات) 

(املهارات الحياتية، أَِعدَّ عرضك)

هواتف ذكية تتضّمن كامريا (للتالميذ الذين • 
يريدون تصوير مقاطع فيديو قصرية) 

(املهارات الحياتية، أَِعدَّ عرضك)

 • ،Laptop كمبيوتر محمول ،Tablet جهاز لوحي
كمبيوتر مكتبّي Desktop computer يحوي 
برنامج باوربوينت ®PowerPoint (للتالميذ 

الذين يريدون إعداد عروض تقديمية) (املهارات 
الحياتية، أَِعدَّ عرضك)

األهداف
الهدف: إثارة اهتمام التالميذ بأهداف الدرس ومحتواه.

الوقت: ٢-٣ دقائق

اِتِّبع خطوات روتني ١: حان وقت االستكشاف!• 

اختياري: أَخِرب التالميذ أنّهم يف هذا الدرس سيحّددون 
خطوات مرشوع بحثّي يتناول موضوًعا من اختيارهم. 

عهم عىل البدء بالتفكري يف موضوعات تهّمهم منذ اآلن.  شجِّ
اِسألهم هل يرغب أحدكم بمشاركة أفكاره مع زمالئه يف 

الفصل؟
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١٣٣ الدرس ٨  الدرس ٨  ١٣٢

دعم أساليب التدريس لفئات الدمج يف الفصل

اإلعاقة الذهنية 
وبطء التعّلم

طيف 
التوّحد 

ضعاف 
السمع

صعوبات 
التعّلم

املكفوفون الشلل الدماغي واإلعاقة الحركية
وضعاف البرص

استخدام خرائط التدّفق البرصية التي تعتمد عىل تتابع خطوات اإلجراءات العملية للعروض التقديمية وتسلسلها. 
استخدام الصور مع العبارات اللفظية املكتوبة يف الخرائط الذهنية ألنواع العروض التقديمية.



لنستكِشْف
الهدف: منْح التالميذ فرصة للتفكري يف، وإذا لزم األمر، 

تحسني موضوع عرضهم.

الوقت: ١٠-١٢ دقيقة

١  تسمح هذه املهّمة للتالميذ باستكشاف وعيهم التكنولوجي 
بتقديم عروضهم، وقيمة املشاركة بالطلب منهم العمل 
مًعا عىل إجراء األبحاث. اِقرأ املهّمة بصوت عاٍل، واسأل 

التالميذ إذا كان لديهم أّي سؤال حول متطّلبات املرشوع، 
ثّم أَخِربهم بأّن الوقت قد حان الختيار موضوع عرضهم.

م جدوًال بعموَدين. (يمكن رْسم الجدول عىل ورقة،  ٢  صمِّ
أو عىل السبّورة، أو يف برنامج جدولة.) يف أحد العمودين 
اُكتب أسماء التالميذ، واترك العمود اآلخر فارًغا ليتمّكن 

التالميذ من كتابة موضوعات عروضهم.

٣  اُطلب من التالميذ كتابة أسمائهم وموضوع عرضهم يف 
الجدول، ثّم راجعها للتأكُّد من أّن املوضوعات غري مكّررة. 

(إذا اختار عدد من التالميذ املوضوع نفسه فسيكون 
ذلك ممالٍّ ملن يقدِّم عرضه وللمستمعني عىل حّد سواء.) 
قد ترغب أيًضا يف التأكُّد من اختيار التالميذ موضوعات 
محدَّدة وواضحة ومناِسبة من حيث املحتوى ومستوى 

الصعوبة.

٤  أَعِلم التالميذ عند انتهاء الجدول واملوافقة عىل كّل 
املوضوعات. اِعرض الجدول يف الفصل إذ قد يرغب 

التالميذ يف معرفة نوع العروض التقديمية التي سينجزها 
زمالؤهم.

لنراِجْع
الهدف: التأّكد من املعرفة التي عىل التالميذ اكتسابها اليوم 

وتعزيزها.

الوقت: ٥-٧ دقائق

تسمح هذه املهّمة للتالميذ بتطوير مهارة التعاون الحياتية • 
من خالل العمل سويٍّا.

اِتِّبع خطوات روتني ١٥: اِختِرب زميلك• 

تقييم ذاتي
الهدف: مساعدة التالميذ عىل إتمام تقييم ذاتي صادق 
والحصول عىل املساعدة الالزمة لتنمية املهارات املكتسبة. 

ع التالميذ عىل ممارسة التفكري الناقد. شجِّ

الوقت: ٥-٧ دقائق

اِتِّبع خطوات روتني ١٨: وعد للمستقبل!• 
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ُكن أنت الخبير! 
ذكر مصادر املعلومات وأصحابها هو عادة من الرائع أن يطّورها التالميذ وهي مفيدة ملستقبلهم. للباحثني يف املجالني األكاديمي 

واملهني ذكر املصادر رشط قانوني للعمل. ذكر املصادر مهّم ومفيد ألنّه قيمة مضافة إىل عملك إذ يظهر أنّك قمت بأبحاث مناِسبة 
عن املوضوع، كما أنّه يعيد الفضل إىل املؤّلف األصيل للمعلومات ويمنح أّي شخص يّطلع عىل عملك مصادر إضافية يمكنه 

االستعانة بها.

بين المنزل والمدرسة
قضايا العوملة: الوعي التكنولوجي

ع التالميذ عىل إخبار أفراد أُرسهم باألفكار التي ساورتهم  شجِّ
ملشاريعهم. قد يعطيهم أفراد أُرسهم نصائح مهّمة حول كيفية 

تحسني أفكارهم.

نصيحة تعليمية
قبل االستعداد لعرض ما، يساور العديد من التالميذ الفضول 

لرؤية مثال يستندون إليه. إذا كان بحوزتك عرض تقديمي 
بواسطة ®PowerPoint كنت قد أعددته لحّصة سابقة، 

تشاركه مع التالميذ ليتعّرفوا عىل خصائصه وقدراته. كما 
قد ترغب يف مشاركة مشاريع وسائط متعّددة أخرى (مقطع 

فيديو، ملصقات، إلخ.) من حصص سابقة.

١٣٥ الدرس ٨  الدرس ٨  ١٣٤



الدرس ۸ ص. ٧٦-٧٧

لنتعلَّْم من 
خالل التطبيق

الهدف: توجيه التالميذ حول كيفية التخطيط 
لعرض ما واالستعداد له.

الوقت: ١٠-١٥ دقيقة

المهارات الحياتية
فكِّر وأِجب  .١

١.  اِقرأ املهّمة بصوت عاٍل، ثّم دَع التالميذ 
يكتبون إجاباتهم عن األسئلة.

٢.  شكِّل مجموعات ثنائية أو صغرية، ودَع 
أفرادها يتشاركون املعلومات حول 

ع أعضاء املجموعات عىل  مشاريعهم. شجِّ
إعطاء املالحظات بعضهم لبعض، شارحني 

ما يعجبهم يف األفكار، وكيف يف رأيهم 
يمكن تحسني املشاريع. وهذا سيطّور 

مهارة التعاون الحياتية. 

٣.  اُختم النشاط بتشجيع التالميذ عىل أخذ 
مالحظات زمالئهم باالعتبار فيما يستعّدون 

للبدء بمشاريعهم.

دوِّن املالحظات  .٢

الهدف: جْمع املعلومات وإجراء األبحاث 
استعداًدا لعرض تقديمي يف الفصل.

الوقت: ٣٠ دقيقة

١.  اِقرأ اإلرشادات بصوت عاٍل، وأَخِرب التالميذ 
بأّن هذه هي املرحلة التي يجمعون فيها 

املعلومات املتعّلقة بموضوعهم. وهذا 
سيساعد عىل تطوير قيمة االستقاللية 

املهّمة.

٢.  اِسمح للتالميذ باستخدام أجهزة الكمبيوتر 
الفصلية، أو نظِّم زيارة إىل مكتبة املدرسة 
أو إىل مركز املصادر. يمكنك أيًضا توجيه 
التالميذ إىل املوسوعات ومصادر مطبوعة 

أخرى.

٣.  اِمنح التالميذ وقتًا كافيًا إلجراء أبحاثهم، 
وتجوَّل بينهم فيما يعملون وقدِّم املساعدة 

عند الحاجة.

٣.  شكِّل مجموعات ثنائية أو صغرية، ودَع 
عهم  أفرادها يتشاركون مخطَّطاتهم. شجِّ

عىل إعطاء بعضهم بعًضا مالحظات بنّاءة. 
ُقل إذا لم تفهموا مخطَّط أحد أعضاء 

فريقكم، قولوا له ذلك. فهو يحتاج إىل 
تعليقاتكم ليحّسن تسلسل أفكاره قبل 

االستعداد للعرض.

أَِعدَّ عرضك  .٤

الهدف: تصميم عرض تقديمي باستخدام 
وسائط إعالمية متعّددة.

الوقت: ٦٠ دقيقة

١.  اِقرأ اإلرشادات بصوت عاٍل، وتأكَّْد من أّن 
لدى التالميذ كّل املواّد التي يحتاجون إليها 

إلعداد عرضهم.

٢.  تجوَّل بني التالميذ فيما يعملون، وقدِّم لهم 
املساعدة كما تراه مناِسبًا. 

ص حّصة  ٣.  عندما ينتهي التالميذ، خصِّ
كاملة ليقّدموا مشاريعهم أمام زمالئهم يف 

الفصل.

أنا وتكنولوجيا المعلومات واالتّصاالت
الهدف: التفكري يف الدروس التي اكتسبوها من 

مرشوع البحث.

الوقت: ١٠-١٢ دقيقة

فكِّر وأِجب  .٥

١.  اِقرأ املهّمة بصوت عاٍل. دَع التالميذ يعملون 
بمفردهم لكتابة إجابات عن األسئلة.

٢.  عندما ينتهي التالميذ من العمل، شكِّل 
ع أفرادها  مجموعات ثنائية أو صغرية وشجِّ
عىل مشاركة ما تعّلموه أثناء إنجاز مرشوع 

بحثهم. يمكنهم االستعانة بإجاباتهم 
املكتوبة للمشاركة يف النقاش.

٣.  بعد ذلك، اُطلب من ممثِّل كّل فريق أن 
يلخِّص نقاش فريقه للجميع يف الفصل. 
هنِّئ التالميذ عىل تقديم مشاريعهم أمام 

ع التالميذ عىل طرح  الجميع يف الفصل. شجِّ
سؤاَلني أو ثالثة بعد كّل عرض.

اِمأل املخطَّط  .٣

الهدف: تنظيم األفكار يف مخطَّط لعرض تقديمي يف الفصل.

الوقت: ١٥-٢٠ دقيقة

١.  اِقرأ اإلرشادات بصوت عاٍل، والفت انتباه التالميذ إىل الفراغ 
يف املخطَّط. اِرشح أّن املخطَّط يشبه خريطة تُظِهر تسلسل 

األفكار يف عرض ما، وأنّه من غري الرضوري تأليف جملة 
مكتملة يف هذه املرحلة، إذ يمكن استخدام كلمات وجمًال 

بسيطة عند ملء مخطَّط ما.

٢.  دَع التالميذ يستخدمون الفراغ يف املخطَّط ليضعوا أفكارهم 
بتسلسل منطقي. أَعِطهم أوراًقا للكتابة إذا احتاجوا إىل املزيد 

من الفراغ لكتابة كّل أفكارهم.

١٣٧ الدرس ٨  الدرس ٨  ١٣٦
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١٣٩ مراجعة  مراجعة  ١٣٨

التفكير الناقد
الهدف: التفكري يف ما تعّلمه التالميذ وتطبيق 

معرفتهم يف أّي موقف جديد قد يواجهونه.

الوقت: ١٠-١٢ دقيقة

فكِّر وأِجب  .٣

١.  اِقرأ املهّمة بصوت عاٍل، ودَع التالميذ 
يعملون يف مجموعات ثنائية ملناقشة األسئلة 

وكتابة اإلجابات عنها. راِقب التالميذ أثناء 
عملهم عىل األسئلة وقدِّم لهم املساعدة إذا 

ما احتاجوا إليها.

ق من اإلجابات مع الجميع يف الفصل  ٢.  تحقَّ
وتناقشوا يف أّي تباين بينها. (إجابات 

ُمقرتَحة: ١. بنك املعرفة املرصي هو مصدر 
معلومات موثوق ألنّه قد تّم التحّقق من 

محتوى مكتبته.؛ ٢. ذكر مصادر املعلومات 

وأصحابها مثال عىل التّرصف األخالقي 

ألنّك تُظِهر للجميع من زّودك باملعلومات.؛ 

٣. ستختلف اإلجابات بحسب التالميذ.)

السؤال الرئيسي
الهدف: تفكري التالميذ يف ما تعّلموه وتطبيق 

معرفتهم يف حياتهم اليومية.

الوقت: ٥-١٠ دقائق

فكِّر وأكِمل  .٤

١.  اِقرأ املهّمة بصوت عاٍل وناِقش أفكار 
التالميذ مع الجميع يف الفصل. أِشد بكّل 

اإلجابات املنطقية.

٢.  اُطلب من التالميذ كتابة إجاباتهم 
ومقارنتها ضمن مجموعات ثنائية.

نشاط
الهدف: ابتكار معرض باستخدام وسائط 

متنّوعة.

الوقت: ٣٠-٤٥ دقيقة

اِبحث وابتِكر  .٥

١.  اِقرأ اإلرشادات بصوت عاٍل وتأّكد من 
معرفة التالميذ بكيفية إيجاد األدوات التي 

يحتاجون إليها البتكار معرضهم.

٢.  تجوَّل يف الفصل أثناء عمل التالميذ، وقدِّم 
لهم املساعدة إذا ما دعت الحاجة.

٣.  عندما ينتهي التالميذ من ابتكار 
ص وقتًا لريى زمالؤهم  معارضهم، خصِّ

ع التالميذ عىل  يف الفصل أعمالهم. شجِّ
طرح األسئلة وإعطاء املالحظات البنّاءة 

واإليجابية.

مراجعة املحور الثاني

المفردات
الهدف: التمرُّن عىل مفردات من املحور الثاني 

ومراجعتها.

الوقت: ٥-١٠ دقائق

اُكتب وقاِرن  .١

١.  اِقرأ املهّمة بصوت عاٍل، ثّم اطلب من 
التالميذ إعطاءك أفكاًرا حول الرابط بني 

زوج العبارتني األوليني. اِقبل أّي إجابة 
منطقية وارشح للتالميذ أّن عليهم كتابة 

اإلجابة عىل شكل جملة كاملة.

٢.  شكِّل مجموعات ثنائية، ودَع التالميذ 
يعملون مًعا عىل كتابة الجمل لكّل من 

أزواج العبارات.

ق من اإلجابات مع الجميع يف الفصل  ٣.  تحقَّ
وتناقشوا يف االختالفات بني الجمل التي 

أّلفتها كّل مجموعة. (إجابات ُمقرتَحة: 
١. يمكن حجب شخص ما عىل شبكة 

اإلنرتنت إذا تنّمر عليك.؛ ٢. عندما تستخدم 

مصدًرا إلكرتونيٍّا، ال تنَس ِذكر مصادر 

املعلومات وأصحابها.؛ ٣. رسقة الهوية 

والرسائل املزعجة مثاالن عىل املشكالت 

التي نواجهها عرب شبكة اإلنرتنت.)

أسئلة المراجعة
الهدف: التفكري يف ما تعّلمته من دروس املحور 

الثاني.

الوقت: ١٢-١٥ دقيقة

اِقرأ وأِجب  .٢

١.  ااِقرأ املهّمة بصوت عاٍل، ودَع التالميذ 
يعملون بمفردهم عىل كتابة اإلجابات عن 

األسئلة.

٢.  عندما ينتهي التالميذ من العمل، شكِّل 
ع أعضاء  مجموعات ثنائية أو صغرية. شجِّ

كّل مجموعة عىل أن يتشاركوا كتاباتهم وأن 
يتحّققوا من إجاباتهم. راِقب التالميذ أثناء 

ل مالحظات بالصعوبات التي  عملهم، وسجِّ
يواجهونها.

٣.  تناقشوا يف اإلجابات مًعا يف الفصل. إذا 
واجه التالميذ صعوبة يف فهم أّي من 
األسئلة، فاحِرص عىل أن ترشح لهم 

اإلجابات عنها. (إجابات ُمقرتَحة: 
١. املوسوعات الرقمية، الدراسات العلمية، 

املقابالت مع الناس.؛ ٢. تشّكل خطًرا 

عىل األجهزة وتسبّب املشكالت مثل إرسال رسالة إلكرتونية إىل 

الجميع عىل قائمة اتّصاالتك أو إلغاء امللّفات.؛ ٣. عليك طلب اإلذن 

من صديقك قبل اإلشارة إليه يف منشور أو صورة.؛ ٤. يمكنك 

حرص بحثك بالكلمات التي تكتبها إذا وضعت جملتك بني عالمتَي 

تنصيص.؛ ٥. املدّونة اإللكرتونية مصدر غري موثوق ألنّها قد 

تحوي أخطاء وآراء شخصية.؛ ٦. الرسائل أو النصوص السيّئة 

واملؤذية مثال عىل التنّمر عرب شبكة اإلنرتنت.؛ ٧. القرصنة أو 

االخرتاق هي دخول أحد ما إىل حسابك الشخيص من دون إذنك.؛ 

٨. باوربوينت (®PowerPoint) هو برنامج عروض تقديمية 

يمكنك استخدامه إلدخال الصور والنصوص واملؤثّرات الصوتية يف 

عرضك.)
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٥. مخطَّطنا

١.  اُطلب من التالميذ التخطيط ملراحل 
مرشوعهم.

عهم عىل كتابة املراحل الرئيسة يف  ٢.  شجِّ
املربّعات. تجوَّل يف الفصل وقدِّم املساعدة 

متى دعت الحاجة.

٦. منتَجنا النهائي

١.  اُطلب من التالميذ التعاون يف العمل عىل 
مشاريعهم. راِقبهم أثناء عملهم واحرص 
عىل أّن كّل أعضاء املجموعة يتشاركون يف 

العمل.

٢.  عندما ينهي التالميذ الجزء املتعّلق بالكتابة 
من مرشوعهم يمكنهم التقاط صورة 

له وإلصاقها يف املربّع الفارغ عىل هذه 
الصفحة أو يمكنهم رسمه أو كتابة ما 

فعلوه فيه.

٧. عْرض مرشوعنا أمام زمالئنا يف الفصل.

١.  اُطلب من التالميذ أن يستعّدوا لعرض 
عهم  أعمالهم أمام زمالئهم يف الفصل. شجِّ
عىل إعطاء كّل فرد من املجموعة جزًءا من 

املرشوع يتحّدث عنه، ويستعّد ملا سيقوله. 
يمكنهم تدوين املالحظات.

٢.  اُطلب من كّل مجموعة أن تعرض عملها 
أمام الجميع يف الفصل.

ن  ع التالميذ اآلخرين عىل اإلصغاء بتمعُّ ٣.  شجِّ
وطرح األسئلة.

مشروع الفصل الدرايس األّول

الهدف: العمل بتعاُون ضمن مجموعة. البحث 
عن املعلومات وجمعها وتنظيمها. إعداد عرض 

تقديمي عن األمان الرقمي وعرضه.

الوقت: ٦٠ دقيقة

يهدف املرشوع إىل مراجعة ما تعّلمه التالميذ يف 
خالل الفصل الدرايس وتعزيزه. عليك تشجيع 
التالميذ عىل العمل ضمن مجموعات وتحرص 

عىل أن يتّخذ كّل منهم دوًرا نشًطا يف عملية إعداد 
العرض وتقديمه.

يمنح املرشوع املعّلمني فرصة لتقييم تقدُّم التالميذ 
عىل صعيد موضوعات تكنولوجيا املعلومات 

واالتّصاالت ومهارة العمل التعاوني.

لقد ذُِكر موضوع املرشوع يف كتاب التلميذ، لكن 
يمكنك، إذا فّضلت ذلك، اختيار موضوع بديل من 

القائمة أدناه:

ما تأثري تكنولوجيا املعلومات واالتّصاالت عىل • 
حياتنا اليومية؟ ما مدى اختالف حياتنا من 

دونها؟

ما التطّورات التكنولوجية التي بدأت يف مرص؟• 

ن وفكِّر يف ما  ١.  اِقرأ عنوان املرشوع بتمعُّ
عليك فعله.

١.  اِقرأ املهّمة بصوت عاٍل، واحرص عىل 
فهم التالميذ أّن عليهم اإلجابة عن األسئلة 

الخمسة الواردة يف أعىل الصفحة يف 
عرضهم.

٢.  اِرشح للتالميذ أّن عليهم العمل عىل املرشوع 
ضمن مجموعات صغرية، وأّن وظيفة 

األنشطة الواردة يف هذه الّصفحات هي 
توجيههم ليخّططوا لعرضهم ويقّدموه.

٢. اِخرت أعضاء فريقك. مع من تعمل؟

١.  اُطلب من التالميذ أن يشّكلوا مجموعات 
من أربعة إىل خمسة أشخاص ويدّونون 

أسماءهم.

٢.  ذكِّر التالميذ بأنّهم عندما يعملون ضمن 
مجموعة، عىل جميع أعضائها املشاركة يف 

كّل مراحل املرشوع وأجزائه.

٣. عصف ذهني

١.  اُطلب من التالميذ أن يتناقشوا حول األسئلة 
وأن يكتبوا قراراتهم. إذا احتاجوا إىل املزيد 

من التوجيه، نظِّم نقاًشا موَجًزا يف الفصل ملساعدتهم عىل تشكيل 
أفكار حول منتَجهم. عىل سبيل املثال يمكنهم كتابة تقرير أو 

إنجاز عرض تقديمي عىل باوربوينت (®PowerPoint) أو تنظيم 
معرض.

٢.  تناَقش حول اإلجابات مع الجميع يف الفصل. اِحرص عىل أن تتّخذ 
كّل مجموعة قراًرا يتمّكن كّل أعضائها من املشاركة لتحقيقه.

٤. اِجمع املعلومات

١.  اُطلب من التالميذ التفكري يف املصادر التي يمكنهم البحث فيها 
للحصول عىل املعلومات.

٢.  اِقرأ األسئلة بصوت عاٍل، واطلب منهم التفكري يف املصدر األنسب 
إليجاد املعلومات التي يريدونها.

٣.  اُطلب من التالميذ التناقش حول ما يحتاجون إىل إيجاده وتدوين 
املالحظات. تجوَّل يف الفصل وقدِّم املساعدة متى دعت الحاجة.

١٤١ مرشوع  مرشوع  ١٤٠
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